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Grozījums Nr. 368
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, regulētiem tirgiem, datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un 
trešo valstu uzņēmumiem, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
ieguldījumu pasākumus Savienībā.

1. Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, finanšu instrumentiem
(ieskaitot ar ieguldījumiem saistītos 
instrumentus) regulētiem tirgiem, datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un 
trešo valstu uzņēmumiem, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
ieguldījumu pasākumus Savienībā.

Or. nl

Grozījums Nr. 369
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, regulētiem tirgiem, datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un 
trešo valstu uzņēmumiem, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
ieguldījumu pasākumus Savienībā.

1. Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, darbinieku akciju 
īpašumtiesībām, regulētiem tirgiem, datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un 
trešo valstu uzņēmumiem, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
ieguldījumu pasākumus Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
peļņas likme ir noteikta saistībā ar
procentu likmi:

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kas 
saistīti tikai un tieši ar galveno etalona 
procentu likmi dalībvalsts vai ES līmenī 
vai vispārpieņemto trešās valsts 
starptautisko bāzes procentu likmi.

– 2. panta 2. punkts, 9. panta 6. punkts, 
14., 16., 17. un 18. pants,
– II sadaļas 2. nodaļa, izņemot 29. panta 
2. punkta otro daļu,
– II sadaļas III nodaļa, izņemot 36. panta 
2., 3. un 4. punktu un 37. panta 2., 3., 4., 
5., 6., 9. un 10. punktu,
– 69. līdz 80. un 84., 89. un 90. pants.

Or. en

Pamatojums

Procentu likmes definīcija nodrošina, ka galvenie likmes indeksi, piemēram, EURIBOR, 
LIBOR, Federālās rezervju sistēmas likmes — neatkarīgi no tā, vai tās ir mainīgās vai 
fiksētās likmes —tiek uzskatīti par bāzes produktiem. Citas likmes, kas izveidotas saskaņā ar 
formulu, var uzskatīt par strukturētām, un tādējādi tām piemēro attiecīgos FITD noteikumus.

Grozījums Nr. 371
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 

3. Direktīva attiecas arī uz atļaujas 
piešķiršanas un darbības nosacījumiem 
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saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
peļņas likme ir noteikta saistībā ar procentu 
likmi:

kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
peļņas likme ir noteikta saistībā ar procentu 
likmi.

– 2. panta 2. punkts, 9. panta 6. punkts, 
14., 16., 17. un 18. pants,
– II sadaļas 2. nodaļa, izņemot 29. panta 
2. punkta otro daļu,
– II sadaļas III nodaļa, izņemot 36. panta 
2., 3. un 4. punktu un 37. panta 2., 3., 4., 
5., 6., 9. un 10. punktu,
– 69. līdz 80. un 84., 89. un 90. pants.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
peļņas likme ir noteikta saistībā ar procentu 
likmi:

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
peļņas likme ir noteikta saistībā ar procentu 
likmi, kā arī jebkuriem citiem 
uzņēmumiem, kas nodrošina vienu vai 
vairākus ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai ieguldījumu pasākumus, vai 
piedāvā ar ieguldījumiem saistītus 
instrumentus:
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Or. nl

Grozījums Nr. 373
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
peļņas likme ir noteikta saistībā ar 
procentu likmi:

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
strukturētiem noguldījumiem:

Or. en

Pamatojums

FITD nebūtu jāattiecina uz tādiem tīrajiem depozītiem kā krājgrāmatiņas un fiksētās un 
mainīgās likmes depozītiem; FITD būtu jāietver tikai strukturētie depozīti.

Grozījums Nr. 374
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un ja tās klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
peļņas likme ir noteikta saistībā ar procentu 

3. Turpmāk uzskaitītie noteikumi attiecas 
arī uz kredītiestādēm, kam atļauja izsniegta 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, ja tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības, un kredītiestādēm un 
ieguldījumu sabiedrībām, ja tās klientiem 
pārdod vai sniedz konsultācijas saistībā ar 
noguldījumiem, izņemot tādiem, kuru 
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likmi: peļņas likme ir noteikta saistībā ar procentu 
likmi:

Or. en

Grozījums Nr. 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Turpmāk uzskaitītie noteikumi 
attiecas arī uz apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas 
starpniekiem, tostarp nolīgtiem 
apdrošināšanas starpniekiem, kam atļauja 
izsniegta vai kuri reģistrēti attiecīgi 
saskaņā ar Direktīvu 2002/83/EK, 
Direktīvu 2009/138/EK vai Direktīvu 
2002/92/EK, ja tie klientiem pārdod vai 
sniedz konsultācijas saistībā ar 
apdrošināšanas iemaksu ieguldījumiem:
– 16. panta 3. punkts;
– 23. līdz 26. pants; un
– 69. līdz 80. pants un 83. līdz 91. pants 
vajadzības gadījumā attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, lai stātos spēkā 
iepriekš minētie panti saistībā ar 
apdrošināšanas iemaksu ieguldījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo jauno punktu apdrošināšanas iemaksu ieguldījumiem piemēro īpašus FITD noteikumus 
par rīcību uzņēmējdarbības jomā, tajā pašā laikā nepiemērojot nekādus citus pantus, kuriem 
var būt neparedzama ietekme uz apdrošināšanas iemaksu ieguldījumiem vai apdrošināšanas 
sabiedrībām.

.
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Grozījums Nr. 376
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz: 1. Neskarot IV sadaļā minēto prasību 
sniegt ziņojumu, šī direktīva neattiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Izņēmumiem nevajadzētu ietekmēt ziņošanu par pozīcijām preču tirgos.

Grozījums Nr. 377
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apdrošināšanas sabiedrībām vai 
uzņēmumiem, kas veic 
Direktīvā 2009/138/EK minētās 
pārapdrošināšanas un retrocesijas darbības;

a) apdrošināšanas sabiedrībām vai 
uzņēmumiem, kas veic 
Direktīvā 2009/138/EK minētās 
pārapdrošināšanas un retrocesijas darbības, 
ciktāl tie piedāvā ar ieguldījumiem 
saistītus instrumentus;

Or. nl

Grozījums Nr. 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apdrošināšanas sabiedrībām vai 
uzņēmumiem, kas veic 
Direktīvā 2009/138/EK minētās 
pārapdrošināšanas un retrocesijas darbības;

a) apdrošināšanas sabiedrībām vai 
uzņēmumiem, kas veic 
Direktīvā 2009/138/EK minētās 
pārapdrošināšanas un retrocesijas darbības, 
izņemot tās, kas minētas 1. panta 
4. punktā;

Or. en

Pamatojums

Šis izņēmums vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka 1. panta 4. punkts ir spēkā, piemērojot 
apdrošināšanas iemaksu ieguldījumiem attiecīgos FITD noteikumus par rīcību 
uzņēmējdarbības jomā.

Grozījums Nr. 379
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ārvalstu valūtas aktuāltirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) personām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, ja attiecīgo pakalpojumu 
sniedz dažreiz, veicot profesionālu darbību, 
un ja šo darbību reglamentē tiesību akti vai 
noteikumi vai profesionālās ētikas 
kodekss, kas ietver minētā pakalpojuma 

c) personām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, ja attiecīgo pakalpojumu 
sniedz dažreiz, veicot profesionālu darbību, 
un ja šo darbību reglamentē tiesību akti;



PE489.464v01-00 10/165 AM\901764LV.doc

LV

sniegšanu;

Or. en

Pamatojums

Ētikas kodekss nekādā gadījumā nevar būt pielīdzināms tiesību aktiem vai reglamentējošiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 381
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki; vai

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki, vai kurām ir tieša elektroniska 
piekļuve regulētam tirgum vai DTS; vai

Or. en

Grozījums Nr. 382
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki; vai

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki, un kuru darbība nav saistīta ar 
ļoti biežu tirdzniecību; vai

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumiem attiecībā uz izņēmumiem jābūt vairāk vērstiem uz mērķi ietvert FITD 
darbības, ar kurām veic ļoti biežus tirdzniecības darījumus, neskarot to uzņēmumu darbības, 
kuriem FITD nav piešķirta būtiska nozīme.
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Grozījums Nr. 383
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki; vai

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki, un kuru darbība nav saistīta ar 
ļoti biežu tirdzniecību, kā noteikts 
4. pantā; vai

Or. en

Grozījums Nr. 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) veic algoritmisko tirdzniecību;

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem, ka veic algoritmisko tirdzniecību, un uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, piemērojamās prasības jāievieš neatkarīgi no tā, vai tie veic 
tirdzniecības darījumus klienta vai savā vārdā, jo darījumu veikšana savā vārdā nemazina 
bažas, kas rada vajadzību regulēt un uzraudzīt algoritmisko tirdzniecību, ņemot vērā šādu 
darījumu sarežģītību, jutīgumu, nopietno risku un izraisītos jautājumus. (ECB ierosinājums)

Grozījums Nr. 385
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) veic algoritmisko tirdzniecību; vai

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem, ka veic algoritmisko tirdzniecību, un uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, piemērojamās prasības jāievieš neatkarīgi no tā, vai tie veic 
tirdzniecības darījumus klienta vai savā vārdā, jo darījumu veikšana savā vārdā nemazina 
bažas, kas rada vajadzību regulēt un uzraudzīt algoritmisko tirdzniecību, ņemot vērā šādu 
darījumu sarežģītību, jutīgumu, nopietno risku un izraisītos jautājumus.

Grozījums Nr. 386
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) veic darījumus savā vārdā, izmantojot 
algoritmisko tirdzniecību; vai

Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir Komisijas ierosinājums neoficiālajā dokumentā par uzņēmumiem, kas 
veic ļoti biežus tirdzniecības darījumus. Jānodrošina, ka šīs direktīvas darbības joma attiecas 
uz visiem uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus tirdzniecības darījumus.

Grozījums Nr. 387
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iia punkts (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) tiek uzskatīts, ka kompetentajai 
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iestādei ir būtiska līdzdalība tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja vien tās neveic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu pasūtījumus;

iii) ja vien tās neveic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus; vai

Or. en

Grozījums Nr. 389
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja vien tās neveic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu pasūtījumus;

iii) ja vien tās neveic darījumus savā vārdā, 
organizēti, bieži un sistemātiski izpildot 
klientu rīkojumus ārpus regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, 
nodrošinot sistēmu, kas pieejama trešām 
personām, lai iesaistītos darījumos ar 
tām;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) emisiju kvotu gadījumā nav 
operatori, kam jāpilda atbilstības prasības 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EC 
(Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma);

Or. en

Pamatojums

Citiem dalībniekiem, kas veic tirdzniecību ETS, jāpiemēro Finanšu instrumentu tirgu 
direktīva.

Grozījums Nr. 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Visiem regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas tirgus līderiem un 
dalībniekiem jāpiešķir atļauja kā ieguldījumu sabiedrībām, neatkarīgi no izmantojamā 
finanšu instrumenta veida.
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Grozījums Nr. 392
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 393
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 394
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

Personām, kurām piemēro atbrīvojumu 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, kuras veic darījumus ar 
finanšu instrumentiem savā vārdā kā 
regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekles vai 
dalībnieces, tostarp uz tirgus līderiem 
saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem, arī nav 
jāatbilst šā atbrīvojuma nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē atšķirība starp d) un i) apakšpunktā noteiktajiem izņēmumiem.

Grozījums Nr. 395
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tiem 
tirgus līderiem saistībā ar atvasinātajiem 
preču instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem, kam 
piemēro atbrīvojumu saskaņā ar jebkuru 
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2. pantā paredzētu piemērojamo 
atbrīvojumu;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts ir mulsinošs un tas ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

Šis atbrīvojums neliedz personām, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem, būt 
atbrīvotām saskaņā ar citu 2. pantā 
paredzētu piemērojamo atbrīvojumu;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ietvertais teksts „Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, kurām 
piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 2. panta 1. punkta i) apakšpunktu (..)” ir mulsinošs un tas ir 
jāprecizē. Ierobežojumiem attiecībā uz izņēmumiem jābūt vairāk vērstiem uz mērķi ietvert 
FITD darbības, ar kurām veic ļoti biežus tirdzniecības darījumus, neskarot to uzņēmumu 
darbības, kuriem FITD nav piešķirta būtiska nozīme.

Grozījums Nr. 397
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) personām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kuri ir tikai darbinieku 
dalības sistēmu administrēšana;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Finanšu krīzes laikā darba ņēmēji un to ģimenes locekļi zaudēja ietaupījumus, jo strauji 
kritās darba devēju akciju vērtība. Nav saprātīgi vienā un tajā pašā uzņēmumā koncentrēt 
ieguldījumu risku un risku pazaudēt savu algu. Darba devēja veiktais akciju piedāvājums būtu 
jāpielīdzina konsultācijām par ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 398
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) personām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kuri ir tikai darbinieku 
dalības sistēmu administrēšana;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 399
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) personām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kuri ir tikai darbinieku 
dalības sistēmas administrēšana un 

f) personām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kuri ir tikai ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana vienīgi saviem 
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ieguldījumu pakalpojumu sniegšana vienīgi 
saviem mātesuzņēmumiem, saviem 
meitasuzņēmumiem vai citiem savu 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem;

mātesuzņēmumiem, saviem 
meitasuzņēmumiem vai citiem savu 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem;

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem nevajadzētu būt mazāk aizsargātiem gadījumā, ja ir iesaistīts darba devējs, nekā 
tad, ja konsultācijas par ieguldījumiem ir sniegusi ieguldījumu sabiedrība.

Grozījums Nr. 400
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) valsts iestādēm, kuras saņem līdzekļus 
vai glabā trešo personu vērtspapīrus 
saskaņā ar vispārējas nozīmes uzdevumu, 
kas tām noteikts saskaņā ar tiesību 
aktiem, un kuras šajā sakarā sniedz vienu 
vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 401
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
pasūtījumus, vai 

– veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus, vai izmantojot algoritmisko 
tirdzniecību, vai
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Or. en

Grozījums Nr. 402
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
pasūtījumus, vai

– veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā vai

Or. de

Grozījums Nr. 403
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
pasūtījumus, vai

neattiecas uz tekstu latviešu valodā

Or. en

Grozījums Nr. 404
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veic darījumus ar finanšu 
instrumentiem savā vārdā, pildot 



AM\901764LV.doc 21/165 PE489.464v01-00

LV

īpašnieku un — kopīgi pārvaldītu 
uzņēmumu gadījumā — saistīto 
sabiedrību rīkojumus;

Or. de

Pamatojums

Ierosinātajās mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu definīcijās nav ņemtas vērā konkrētas 
struktūras. Lai darbotos vai sāktu darboties tirgū, enerģētikas nozares mazie un vidējie 
uzņēmumi ir izveidojuši kopējus tirdzniecības uzņēmumus. Lai nodrošinātu līdzsvarotu un 
taisnīgu regulējumu, pārskatītajā FITD ir jāņem vērā šīs struktūras.

Grozījums Nr. 405
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– veic darījumus ar emisiju kvotām savā 
vārdā, izņemot personas, kas nav 
operatori, kam jāpilda atbilstības prasības 
saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EC 
(Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma);

Or. en

Grozījums Nr. 406
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas 
nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
atvasinātiem līgumiem, kuri minēti I 

– sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas 
nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
atvasinātiem līgumiem, kuri minēti I 
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pielikuma C iedaļas 10. punktā, vai 
attiecībā uz emisiju kvotām vai to 
atvasinātiem instrumentiem savas 
pamatdarbības klientiem,

pielikuma C iedaļas 10. punktā, vai 
attiecībā uz emisiju kvotām vai to 
atvasinātiem instrumentiem savas 
pamatdarbības klientiem, ciktāl sniegtajos 
ieguldījumu pakalpojumos iesaistītie 
darījumi tieši attiecas uz to galveno 
komerciālo darījumu un fiziskās darbības 
riska ierobežošanu,

Or. en

Grozījums Nr. 407
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai konsolidētu vai 
nekonsolidētu grupu līmenī, vai īpašnieku 
vai saistīto uzņēmumu pamatdarbībai 
kopīgi pārvaldītu uzņēmumu gadījumā un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

Or. en

Pamatojums

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The Grozījums proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Grozījums Nr. 408
Pascal Canfin



AM\901764LV.doc 23/165 PE489.464v01-00

LV

Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja papilddarbības apmērs un iezīmes 
neveido būtisku daļu vai nerada būtisku 
ietekmi tirgū, kurā tās darbojas, un ja 
pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē vai 
darbošanās kā tirgus līderim saistībā ar 
atvasinātiem preču instrumentiem;

Or. en

Pamatojums

Definīcija „papildarbība pamatdarbībai” jāsašaurina, lai mazinātu nevienlīdzīga regulējuma 
iespēju, kad uzņēmumiem, kuri veic vienas un tās pašas darbības, tiek piemēroti atšķirīgi 
noteikumi. Vienādi noteikumi aizsargātu dalībniekus, tiešos patērētājus un tirgus integritāti 
un novērstu regulējuma arbitrāžas iespēju, nodrošinot saskaņotu pieeju vienādām darbībām.
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Grozījums Nr. 410
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

ja visos gadījumos šādai ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanai ir ierobežota 
nozīme un tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai konsolidētu vai 
nekonsolidētu uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

Or. de

Grozījums Nr. 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja vien tā ir tirdzniecības vietas loceklis 
vai dalībnieks;

Or. en

Pamatojums

Jebkuram tirdzniecības vietas dalībniekam, neatkarīgi no tā pamatdarbības, būtu jāpiemēro 
vienāds tiesiskais regulējums.

Grozījums Nr. 413
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības, kuras ir tikai to darījumu 
veikšana savā vārdā standartizētu finanšu 
nākotnes līgumu, iespēju līgumu vai citu 
atvasinātu instrumentu tirgos un naudas 
tirgos, kuru vienīgais mērķis ir nodrošināt 
vietu atvasināto instrumentu tirgū, vai kas 
veic darījumus citu šo tirgu dalībnieku 
vārdā vai veido tiem cenas un ko garantē 
to pašu tirgu mijieskaita locekļi, ja 
atbildību par šādu sabiedrību noslēgto 
līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas 
to pašu tirgu mijieskaita locekļi;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka šis izņēmums vairs nav atbilstīgs mūsdienu tirgiem.

Grozījums Nr. 414
Sylvie Goulard
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības, kuras ir tikai to darījumu 
veikšana savā vārdā standartizētu finanšu 
nākotnes līgumu, iespēju līgumu vai citu 
atvasinātu instrumentu tirgos un naudas 
tirgos, kuru vienīgais mērķis ir nodrošināt 
vietu atvasināto instrumentu tirgū, vai kas 
veic darījumus citu šo tirgu dalībnieku 
vārdā vai veido tiem cenas un ko garantē 
to pašu tirgu mijieskaita locekļi, ja 
atbildību par šādu sabiedrību noslēgto 
līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas 
to pašu tirgu mijieskaita locekļi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 415
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) pārvades sistēmas operatoriem, kā 
definēts Direktīvas 2009/72/EK 2. panta 
4. punktā vai Direktīvas 2009/73/EK 
2. panta 4. punktā, kad tie veic savus 
uzdevumus saskaņā ar minētajām 
direktīvām vai Regulu (EK) 714/2009 vai 
Regulu (EK) 715/2009 vai tīkla kodeksiem 
vai vadlīnijām, kas pieņemtas atbilstoši 
minētajām regulām. 

n) pārvades, sadales, uzglabāšanas un 
SDG sistēmas operatoriem, kā definēts 
Direktīvas 2009/72/EK 2. panta 4. punktā 
un 2. panta 6. punktā vai Direktīvas 
2009/73/EK 2. panta 4.,6. vai 9. punktā, 
kad tie veic savus uzdevumus saskaņā ar 
minētajām direktīvām vai Regulu (EK) 
714/2009 vai Regulu (EK) 715/2009 vai 
tīkla kodeksiem vai vadlīnijām, kas 
pieņemtas atbilstoši minētajām regulām.

Or. en

Pamatojums

Pārvades sistēmu operatoru atzīšana ir svarīgs aspekts, un ir piemēroti to iekļaut šajā tekstā. 
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Tomēr tas pats būtu jāattiecina uz sadales sistēmas operatoriem un „uzglabāšanas un SDG 
sistēmas operatoriem” saskaņā ar Direktīvu 2009/73/EK.

Grozījums Nr. 416
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) personas, kas veic darījumus tikai 
savā vārdā kā daļu no citas ar finansēm 
nesaistītas darbības vai kā daļu no tādu 
preču tirdzniecības darbības, kas nav 
saistītas ar finansēm, lai ierobežotu 
ražošanas/patēriņa/ar finansēm 
nesaistītas darbības, ko veic grupa, pie 
kuras persona pieder.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) nefinanšu darījumu partneriem, uz 
kuriem neattiecas Regulas Nr. .../... 
[ETIR] 10. pantā noteiktais pienākums 
veikt mijieskaitu.

Or. de

Pamatojums

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
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der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine  finanzielle Gegenpartei) sind.

Grozījums Nr. 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas un sabiedrības, kas minētas i), j) 
un k) apakšpunktos, nav uzskatāmas par 
tādām, kurām piemēro atbrīvojumu, ja 
vien attiecīgā kompetentā iestāde 
nepiešķir šādu atbrīvojumu. 

Or. en

Pamatojums

Noteiktām ieguldījumu sabiedrībām un/vai personām jāpamato, kāpēc tās atbrīvojamas no šīs 
direktīvas piemērošanas.

Grozījums Nr. 419
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Prasības attiecībā uz to, kurām no šā 
panta 1. punktā minētajām iestādēm un 
personām nevar piemērot atbrīvojumu, 
ietver, bet ne tikai:
– pienākumus sniegt ziņojumus;
– aizliegumus;
– pozīciju ierobežojumus;
– patērētāju aizsardzību; un
– licencēšanas prasības.
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Or. en

Grozījums Nr. 420
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta 
kā gadījuma darbība.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Deleģētie akti, kas precizē īpašus atbrīvojumus un skaidro, kad darbība uzskatāma par 
papilddarbību vai kad tā veikta kā nejauša darbība, nav vajadzīgi, jo katrā dalībvalstī tie var 
būt atšķirīgi un tādēļ nosakāmi ar valsts īstenošanas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 421
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta 

EVTI reizi gadā izvērtē, vai attiecīgie 
tirgus dalībnieki joprojām atbilst 
kritērijiem attiecīgā atbrīvojuma 
piemērošanai.
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kā gadījuma darbība.
EVTI trīs darba dienu laikā informē 
attiecīgo tirgus dalībnieku par 
izvērtējumu rezultātiem.
Ja tirgus dalībnieks vairs neatbilst 
kritērijiem, tam jāizpilda visi šajā 
direktīvā noteiktie standarti astoņu dienu 
laikā no dienas, kad tirgus dalībnieks ir 
saņēmis informāciju no EVTI, kā minēts 
trešajā daļā. Tirgus dalībnieks izpilda 
visus standartus, līdz brīdim, kad tas var 
pierādīt EVTI, ka vēlreiz ir izpildīti 
kritēriji atbrīvojuma piešķiršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta kā 
gadījuma darbība.

EVTI iesniedz Komisijai regulatīvu 
tehnisko standartu projektu saistībā ar 
pasākumiem attiecībā uz c) un 
i) apakšpunktā minētajiem izņēmumiem, 
precizējot, kad darbība ir uzskatāma par 
papilddarbību pamatdarbībai uzņēmumu 
grupas līmenī, un norādot robežvērtību, 
kas nosaka tirgus daļu un ietekmi, ko 
uzskata par būtisku, kā arī lai noteiktu, 
kad darbība ir veikta kā gadījuma darbība.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Sylvie Goulard
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta kā 
gadījuma darbība.

Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī
un kurai ir ierobežota nozīme, kā arī lai 
noteiktu, kad darbība ir veikta kā gadījuma 
darbība.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta kā 
gadījuma darbība.

Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c), d) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta kā 
gadījuma darbība.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritērijos, lai noteiktu, vai darbība ir 
pamatdarbības papilddarbība, ņem vēra 
vismaz šādus elementus:

svītrots

– tas, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
izmērīt kā tādu, kas samazina riskus, kas 
tieši saistīti ar komercdarbību vai
finansēšanas darbību;
– darbības veikšanai izmantotais kapitāls.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritērijos, lai noteiktu, vai darbība ir 
pamatdarbības papilddarbība, ņem vēra 
vismaz šādus elementus:

Kritērijos, lai noteiktu, vai darbība ir 
pamatdarbības papilddarbība un ka 
papilddarbības apmērs un iezīmes neveido 
būtisku tirgus daļu vai nerada būtisku 
ietekmi tirgū, kurā tā darbojas, ņem vēra 
vismaz šādus elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 427
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tas, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
izmērīt kā tādu, kas samazina riskus, kas 
tieši saistīti ar komercdarbību vai 
finansēšanas darbību;

a) tas, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
izmērīt kā tādu, kas samazina riskus, kas 
tieši saistīti ar komercdarbību vai 
finansēšanas darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. b) darbības veikšanai izmantotais kapitāls
un risks, kas izriet no darbības kā 
attiecība pret grupas darbībām;.

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka skaidrs atbrīvojums ar finansēm nesaistītu uzņēmumu darbībām, ar kurām 
„nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar ražošanu un citiem riskiem”. Tādēļ papilddarbības 
definīcijā nebūtu jāietver a) apmērs, kādā papilddarbība samazina risku, bet b) 
papilddarbības ir jāpamato, salīdzinot papilddarbības apmēru (pēc kapitāla vai riska 
lieluma) ar pamatdarbības apmēru.

Grozījums Nr. 429
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. – darbības veikšanai izmantotais kapitāls 
vai darbības radītais risks, abos 
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gadījumos attiecībā pret visas grupas 
darbībām, turklāt papilddarbība tiek 
veikta vismaz tādos tirgos, kas saistīti ar 
pārējām darbībām.

Or. de

Pamatojums

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben.  Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Grozījums Nr. 430
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. – darbības veikšanai izmantotā kapitāla 
daļa attiecībā pret kapitālu grupas līmenī;

 Or. en

Pamatojums

Papildu elementi jāizskata, lai definētu papilddarbību ar finansēm nesaistīta partnera 
pamatdarbībai. Tas ir īpaši svarīgi enerģētikas uzņēmumiem, kuriem jāizstrādā darbības, 
tostarp ar finanšu instrumentiem, lai pārvaldītu riskus, kas saistīti ar to preču cenu 
svārstībām, kas vajadzīgas to grupas komerciālajai uzņēmējdarbībai.

Grozījums Nr. 431
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. – darbības veikšanai izmantotā kapitāla 
daļa attiecībā pret kapitālu grupas līmenī;
– darbība attiecas uz preču risku 
pārvaldību vai citiem riskiem, kas saistīti 
ar grupas komerciālo uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Papildu elementi jāizskata, lai definētu papilddarbību ar finansēm nesaistīta partnera 
pamatdarbībai. Tas ir īpaši svarīgi enerģētikas uzņēmumiem, kuriem jāizstrādā darbības, 
tostarp ar finanšu instrumentiem, lai pārvaldītu riskus, kas saistīti ar to preču cenu 
svārstībām, kas vajadzīgas šo uzņēmumu grupas komerciālajai uzņēmējdarbībai.

Grozījums Nr. 432
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. – darbības veikšanai izmantotais kapitāls; 
un
– ciktāl darbība ir būtisks ienākumu avots 
grupas līmenī.

Or. en

Pamatojums

Definīcija „papildarbība pamatdarbībai” jāsašaurina, lai mazinātu nevienlīdzīga regulējuma 
iespēju, kad uzņēmumiem, kuri veic vienas un tās pašas darbības, tiek piemēroti atšķirīgi 
noteikumi. Vienādi noteikumi aizsargātu dalībniekus, tiešos patērētājus un tirgus integritāti 
un novērstu regulējuma arbitrāžas iespēju, nodrošinot saskaņotu pieeju vienādām darbībām.

Grozījums Nr. 433
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tas, cik lielā mērā darbība ir izmantota, 
lai pārvaldītu pamatdarbības 
komercriskus vai finansēšanas riskus;

Or. en

Pamatojums

Trešajam c) kritērijam būtu jānodrošina, ka komercuzņēmumi veic darījumus ar finanšu 
instrumentiem, kas ir saistīti ar tās uzņēmumu grupas pamatdarbību, pie kuras pieder 
attiecīgā struktūra/persona.

Grozījums Nr. 434
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības joma ir ar pamatproduktiem 
saistītu risku vai citu risku, ko rada 
grupas uzņēmējdarbība, pārvaldība.

Or. de

Pamatojums

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.
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Grozījums Nr. 435
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus daļa konkrētajā tirgū un 
piederošo pozīciju apmērs.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbība attiecas uz preču risku 
pārvaldību vai citiem riskiem, kas saistīti 
ar grupas komerciālo uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Papildu elementi jāizskata, lai definētu papilddarbību ar finansēm nesaistīta partnera 
pamatdarbībai. Tas ir īpaši svarīgi enerģētikas uzņēmumiem, kuriem jāizstrādā darbības, 
tostarp ar finanšu instrumentiem, lai pārvaldītu riskus, kas saistīti ar to preču cenu 
svārstībām, kas vajadzīgas šo uzņēmumu grupas komerciālajai uzņēmējdarbībai.

Grozījums Nr. 437
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2.b ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) sabiedrības tīro pozīciju summas un 
riska pozīciju sistēmiskā attiecība, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. .../...[Regula par 
Eiropas tirgus infrastruktūru] 10. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ceturtais d) kritērijs nodrošina, ka Regulā par Eiropas tirgus infrastruktūru ietvertais 
izņēmums attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav saistīti ar finansēm un kas nav sistēmiski 
nozīmīgi, paliek spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīvā II. Iekļaujot šo kritēriju, nedrīkst 
pieļaut, ka ar finansēm nesaistītu uzņēmumu, kas nav sistēmiski nozīmīgi, pozīcija Regulā par 
Eiropas tirgus infrastruktūru ir zem mijieskaita robežvērtības.

Grozījums Nr. 438
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– grupas iekšējie darījumi Regulas 
Nr. .../... [ETIR] 3. panta nozīmē, kuru 
mērķis ir grupas likviditātes un/vai risku 
pārvaldība.

Or. de

Pamatojums

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.
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Grozījums Nr. 439
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pienākumi, kas saistīt ar tirgus 
organizēšanu regulētos tirgos un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās.

Or. de

Pamatojums

ETIR un FITD II nefinanšu uzņēmumiem jāparedz salīdzināmi nosacījumi. Saskaņā ar 
FITD II nefinanšu uzņēmumi, kuriem ETIR nav noteikts pienākums veikt mijieskaitu, nav 
finanšu iestādes, jo pretējā gadījumā nebūtu nozīmes ETIR paredzētajam izņēmumam, ko 
attiecībā uz pienākumu veikt mijieskaitu piemēro nefinanšu uzņēmumiem. Saskaņā ar ETIR 
iekšējiem darījumiem nav jāveic mijieskaits, t. i., tos neņem vērā, izvērtējot, vai nefinanšu 
uzņēmums ir pārsniedzis mijieskaita robežvērtības.

Grozījums Nr. 440
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2.a un 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2012. gada 31. decembrim].
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 441
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, precizējot kritērijus, 
lai noteiktu, vai darbība ir uzskatāma par 
papilddarbību pamatdarbībai, ņemot vērā 
vismaz šādus aspektus:
a) to, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
novērtēt kā tādu, kas samazina riskus, 
kuri ir tieši saistīti ar komercdarbību vai 
finansēšanas darbību;
b) darbības veikšanai izmantotais kapitāls 
un risks, kas izriet no darbības kā 
attiecība pret grupas darbībām;
c) darbība attiecas uz preču risku 
pārvaldību vai citiem riskiem, kas saistīti 
ar grupas komerciālo uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, precizējot kritērijus, 
lai noteiktu, vai darbība ir uzskatāma par 
papilddarbību pamatdarbībai, ņemot vērā 
vismaz šādus aspektus:
a) to, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
novērtēt kā tādu, kas samazina riskus, 
kuri ir tieši saistīti ar komercdarbību vai 
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finansēšanas darbību;
b) nepieciešamību nodrošināt, lai 
palīgdarbības veidotu mazāko darbības 
daļu grupas līmenī un iestādes līmenī, ja 
pakalpojumi tiek sniegti tikai citiem tās 
pašas grupas locekļiem;
c) veikto tirdzniecības darbību vai sniegto 
ieguldījumu pakalpojumu līmeni attiecībā 
pret to finanšu iestāžu nodrošināto līmeni, 
kuras veic tādas pašas darbības vai sniedz 
tādus pašus pakalpojumus;
d) vajadzību ierobežot neto kredītriska 
darījumus līmeņos, kas nav sistēmiski 
nozīmīgi;
e) tāda tirgus riska mērogu, kas saistīts ar 
darbību attiecībā pret tirgus risku, kas 
izriet no pamatdarbības.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
__________________
*OV lūdzu ievietot datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] Pants svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tā vietā, lai saskaņotu Eiropas tiesību aktus, dalībvalstu līmenī ieviestie atbrīvojumi varētu 
rosināt virzību uz vājāku regulējumu.

Grozījums Nr. 444
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var izvēlēties nepiemērot šo 
direktīvu attiecībā uz visām personām,
kurām tās ir piederības dalībvalstis un

1. Dalībvalstis var izvēlēties nepiemērot šīs 
direktīvas 9., 15., 36., 37., 38., 39. un 41.-
58. pantu attiecībā uz visām personām,
kuras

Or. en

Grozījums Nr. 445
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kurām nav atļauts sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus, izņemot ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanu, ar vai bez 
pasūtījumu pieņemšanas un nosūtīšanas 
attiecībā uz pārvedamiem vērtspapīriem un 
kolektīvo ieguldījumu sabiedrību daļām, un

– kurām nav atļauts sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus, izņemot ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanu, ar vai bez rīkojumu
pieņemšanas un nosūtīšanas attiecībā uz 
pārvedamiem vērtspapīriem un kolektīvo 
ieguldījumu sabiedrību daļām, un 
rīkojumu saņemšanu un nodošanu 
attiecībā uz pārvedamiem vērtspapīriem 
un sertifikātiem kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumos pēc klienta iniciatīvas, un

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa – noslēdzošā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja šo personu darbības pilnvaro un regulē 
valsts līmenī. Valstu sistēmām vajadzētu 
pakļaut šīs personas prasībām, kuras ir 
vismaz analoģiskas šādām prasībām 
saskaņā ar šo direktīvu:

ja šo personu darbības pilnvaro un regulē 
valsts līmenī. Valstu sistēmām vajadzētu 
pakļaut šīs personas prasībām, kuras ir 
vismaz analoģiskas šādām prasībām 
saskaņā ar šo direktīvu, ņemot vērā to 
apmēru, riska profilu un juridisko 
statusu:

Or. en

Grozījums Nr. 447
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums – v apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atļaujas piešķiršanas un pastāvīgas 
uzraudzības nosacījumiem un procedūrām, 
kā noteikts 5. panta 1. un 3. punktā un 7., 
8., 9., 10., 21. un 22. pantā;

i) atļaujas piešķiršanas un pastāvīgas 
uzraudzības nosacījumiem un procedūrām, 
kā noteikts 5. panta 1. un 3. punktā un 7., 
8., 9., 10., 21., 22. un 23. pantā, un 
attiecīgiem īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi ar deleģētiem aktiem 
saskaņā ar 94. pantu;

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj noteikumi attiecībā uz interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 448
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums – v apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) organizatoriskajām prasībām, kas 
paredzētas 16. panta 3. punktā, un 
attiecīgiem īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi ar deleģētiem aktiem 
saskaņā ar 94. pantu.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt, lai interešu konfliktus novērstu piemērota organizācija.

Grozījums Nr. 449
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai uz personām, kas 
izslēgtas no šīs direktīvas darbības jomas 
saskaņā ar 1. punktu, attiektos ieguldītāju 
kompensācijas sistēma, kas atzīta saskaņā 
ar Direktīvu 97/9/EK, vai sistēma, kas 
nodrošina to klientiem līdzvērtīgu 
aizsardzību.

Dalībvalstis pieprasa, lai uz personām, kas 
izslēgtas no šīs direktīvas darbības jomas 
saskaņā ar 1. punktu, attiektos ieguldītāju 
kompensācijas sistēma, kas atzīta saskaņā 
ar Direktīvu 97/9/EK, vai sistēma, kas
nodrošina to klientiem līdzvērtīgu 
aizsardzību. Dalībvalstis kā alternatīvu 
segumu var atļaut profesionālās darbības 
civiltiesisko apdrošināšanu, ja tas ir 
atbilstīgi un samērīgi, ņemot vērā apjomu, 
riska profilu un juridisko statusu attiecībā 
uz personām, kurām saskaņā ar 1. punktu 
nepiemēro šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Astrid Lulling
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašreizējās prasības nepiemēro precēm, 
kam jau tiek piemērotas ieguldītāju 
aizsardzības prasības saskaņā ar tādu 
īpašu kārtību kā PVKIU, bet ne tikai.

Or. en

Pamatojums

Tādiem produktiem kā PVKIU piemēro īpašu juridisko kārtību, kas ietver un kuras pamatā ir 
sīki izstrādātas privāto ieguldītāju aizsardzības prasības, un uz kuru saskaņā ar jaunākajām 
norisēm diskusijās par ieguldītāju kompensācijas sistēmas (IKSD) pārskatīšanu neattiecina 
šā dokumenta darbības jomu.

Grozījums Nr. 451
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šāda valsts kārtība var atļaut 
kompetentajām iestādēm deleģēt 
administratīvus, sagatavošanās vai 
papildu uzdevumus, kas attiecas uz 5.,21. 
un 22. pantā minēto atļaujas piešķiršanu, 
sākotnējās atļaujas piešķiršanas 
nosacījumu pārskatīšanu un darbības 
prasību regulāru uzraudzību, saskaņā ar 
69. panta 2. punktā minētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Pascal Canfin
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “Ieguldījumu pakalpojumi un darbības” 
ir jebkurš pakalpojums un darbība, kas 
minēta I pielikuma A iedaļā un kas attiecas 
uz kādu I pielikuma C iedaļā minēto 
instrumentu.

1) “Ieguldījumu pakalpojumi un darbības” 
ir jebkurš pakalpojums un darbība, kas 
minēta I pielikuma A iedaļā un kas attiecas 
uz kādu I pielikuma C un Ca iedaļā minēto 
instrumentu. 

Or. en

Pamatojums

Uz emisiju kvotām jāattiecina FITD/Regula par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu/Direktīva par 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, bet nevis kā uz finanšu instrumentu, un tās jāiekļauj atsevišķā 
sadaļā.

Grozījums Nr. 453
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar deleģētajiem aktiem saskaņā 
ar 94. pantu pieņem pasākumus, nosakot:

EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, kuros precizē:

Or. en

Pamatojums

Jābūt EVTI — tehniski

Grozījums Nr. 454
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*. 
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
________________
*OV lūdzu ievietot datumu: ...

Or. en

Grozījums Nr. 455
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “Ieguldījumu konsultācijas” ir 
personisku ieteikumu sniegšana klientam 
pēc viņa lūguma vai pēc ieguldījumu 
sabiedrības iniciatīvas attiecībā uz vienu 
vai vairākiem darījumiem, kas saistīti ar 
finanšu instrumentiem.

3) “Ieguldījumu konsultācijas” ir 
neatkarīga personisku ieteikumu sniegšana 
klientam pēc viņa lūguma vai pēc 
ieguldījumu sabiedrības iniciatīvas 
attiecībā uz vienu vai vairākiem 
darījumiem, kas saistīti ar finanšu 
instrumentiem, ko nav emitējis konsultants 
vai ekonomiski atkarīgs emitents, kas nav 
ieinteresēts maksās, komisijas maksās, 
stimulējošās maksās vai jebkādos 
ieguvumos, ko maksā vai nodrošina 
jebkura trešā puse vai persona, kas 
darbojas trešās puses vārdā saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Or. en



PE489.464v01-00 48/165 AM\901764LV.doc

LV

Pamatojums

Iedvesmojoties no Eiropas Patērētāju organizācijas priekšlikuma.

Grozījums Nr. 456
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “Informācija par produktu” ir 
personisku ieteikumu sniegšana klientam 
pēc viņa lūguma vai pēc ieguldījumu 
sabiedrības iniciatīvas attiecībā uz vienu 
vai vairākiem darījumiem, kas saistīti ar 
finanšu instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “Neatkarīga ieguldījumu 
konsultācija” ir ieguldījumu konsultācija, 
pamatojoties uz visu to privāto 
ieguldījumu produktu visaptverošu un 
godīgu izvērtējumu, kas spēj apmierināt 
privātā klienta ieguldījuma vajadzības un 
mērķus, un sniedz objektīvu un 
neierobežotu konsultāciju, ko klients tieši 
atlīdzina, izņemot maksas, komisijas 
maksas vai jebkādus ieguvumus, ko 
maksā vai nodrošina jebkura trešā puse 
vai persona, kas darbojas trešās puses 
vārdā saistībā ar pakalpojumu sniegšanu 
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klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “Pasūtījumu izpilde klientu vārdā” ir 
darbība, ko veic, lai noslēgtu līgumu par 
viena vai vairāku finanšu instrumentu 
pirkšanu vai pārdošanu klientu vārdā. 
Pasūtījumu izpildē ietilpst līgumu slēgšana, 
lai to emitēšanas brīdī pārdotu finanšu 
instrumentus, ko emitējusi kredītiestāde vai 
ieguldījumu sabiedrība;

4) “Rīkojumu izpilde klientu vārdā” ir 
darbība, ko veic, lai noslēgtu līgumu par 
viena vai vairāku finanšu instrumentu 
pirkšanu vai pārdošanu klientu vārdā, 
tostarp saskaņā ar dienas kārtības 
tirdzniecības modeli. Rīkojumu izpildē 
ietilpst līgumu slēgšana, lai to emitēšanas 
brīdī pārdotu finanšu instrumentus, ko 
emitējusi kredītiestāde vai ieguldījumu 
sabiedrība;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums nepaskaidro, ka rīkojumu izpildi, pamatojoties uz dienas 
kārtības (back-to-back) tirdzniecības pamatmodeli, kas tiek plaši izmantots attiecībā uz 
klientu mijieskaita darījumiem ES, var uzskatīt par klienta rīkojuma izpildi.

Grozījums Nr. 459
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “Darījumu veikšana savā vārdā” ir 
tirdzniecība, izmantojot pašu kapitālu, 
kuras rezultātā ir veikti darījumi ar vienu 

5) “Darījumu veikšana savā vārdā” ir 
tirdzniecība, izmantojot pašu kapitālu, 
kuras rezultātā ir veikti darījumi ar vienu 
vai vairākiem finanšu instrumentiem, 
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vai vairākiem finanšu instrumentiem. tostarp “bezriska pamattirdzniecība”, ko
veido dažādu klientu rīkojumu izpilde, tos 
saskaņojot, pamatojoties uz saskaņotu 
pamatsummu;

Or. en

Grozījums Nr. 460
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “Tirgus līderis” ir persona, kas finanšu 
tirgos pastāvīgi izrāda vēlmi veikt 
darījumus savā vārdā, pērkot un pārdodot 
finanšu instrumentus, izmantojot pašu 
kapitālu, par cenām, ko tā nosaka.

6) “Tirgus līderis” ir persona, kas finanšu 
tirgos pastāvīgi izrāda vēlmi veikt 
darījumus savā vārdā, pērkot un pārdodot 
finanšu instrumentus, vienlaikus pārstāvot 
gan tirgus pieprasījuma, gan piedāvājuma 
pusi, izmantojot pašu kapitālu, par cenām, 
ko tā nosaka. Šī definīcija neattiecas uz 
personām, kas darbojas kā tirgus līderi 
saskaņā ar saistībām vai 
reglamentējošiem pienākumiem;

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai FITD nebūtu attiecināta uz tirgus dalībniekiem, kas veic tirgus līderu darbības 
saskaņā reglamentējošiem noteikumiem (piemēram, nozarēm piemērojamiem noteikumiem).

Grozījums Nr. 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “Tirgus līderis” ir persona, kas finanšu
tirgos pastāvīgi izrāda vēlmi veikt 
darījumus savā vārdā, pērkot un pārdodot 

6) “Tirgus līderis” ir persona, kas finanšu 
tirgos pastāvīgi izrāda vēlmi veikt 
darījumus savā vārdā, pērkot un pārdodot 
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finanšu instrumentus, izmantojot pašu 
kapitālu, par cenām, ko tā nosaka.

finanšu instrumentus, izmantojot pašu 
kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Arī saskaņā ar SEC/CFTC ieteikumiem tirgus līderi jāmudina „regulāri sniegt pamatotus un 
ar tirgu saistītus pirkšanas un pārdošanas kotējumus”.

Grozījums Nr. 462
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “Mazs vai vidējs uzņēmums” šajā 
direktīvā ir uzņēmums, kura vidējais 
tirgus kapitāls ir mazāks nekā 
EUR 100 000 000, balstoties uz gada 
beigu rādītājiem pēdējos trijos 
kalendārajos gados.

12) “Mazs un vidējs uzņēmums” šajā 
direktīvā attiecas uz pastāvošajām valstu 
koncepcijām dažādās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

FITD jāatspoguļo Pārredzamības direktīva, kurā nav defināti MVU un dalībvalstis var tos 
interpretēt atbilstīgi pastāvošajām valstu koncepcijām. Patiesi, Komisija savā Pārredzamības 
direktīvas ietekmes novērtējumā norādījusi, ka „uzņēmums, ko vienā dalībvalstī uzskata par 
mazu biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu, citā dalībvalstī tiek uzskatīts par lielu uzņēmumu”. 
Tādējādi, ja pašreizējā ietekmes novērtējumā ir atsauce uz „maziem un vidējiem emitentiem”, 
tas attiecas uz pastāvošajām valstu koncepcijām dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 463
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “Mazs vai vidējs uzņēmums” šajā 12) “Mazs un vidējs uzņēmums” šajā 
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direktīvā ir uzņēmums, kura vidējais tirgus 
kapitāls ir mazāks nekā EUR 100 000 000, 
balstoties uz gada beigu rādītājiem pēdējos 
trijos kalendārajos gados.

direktīvā ir uzņēmums, kura vidējais tirgus 
kapitāls ir mazāks nekā EUR 200 000 000,
balstoties uz gada beigu rādītājiem pēdējos 
trijos kalendārajos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “Finanšu instrumenti” ir instrumenti, 
kas noteikti I pielikuma C iedaļā.

14) “Finanšu instrumenti” ir instrumenti, 
kas noteikti I pielikuma C un CA iedaļā un 
uz tiem attiecas tikai šī direktīva, Regula 
(ES) Nr.  .../... [FITR], Regula (ES) 
Nr. .../... [Regula par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu] un Direktīva (ES) Nr. .../... 
[Direktīva par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu];

Or. en

Pamatojums

Emisiju kvotas pēc būtības nav finanšu instrumenti, bet uz tām jāattiecina FITD/FITR un 
Regula par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu/Direktīva par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 465
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 24. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24) “Mātesuzņēmums” ir mātesuzņēmums, 
kas definēts 1. un 2. pantā Padomes 
Septītajā direktīvā 83/349/EEK 
(1983. gada 13. jūnijs), kas attiecas uz 

24) “Mātesuzņēmums” ir mātesuzņēmums, 
kas definēts Padomes Septītās direktīvas 
83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas 
attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem, 1. 
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konsolidētajiem pārskatiem. un 2. pantā, kā arī kopīgi pārvaldīts 
uzņēmums, kas definēts šīs direktīvas 
32. pantā.

Or. en

Pamatojums

Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu definīcijas (2. pants 1. punkts b) apakšpunkts, 
atsaucoties uz 4. panta 2. punktu) ir nepilnīgas, jo direktīva netiks attiecināta uz 
meitasuzņēmumi, kas pieder vairākiem akcionāriem. Lai nodrošinātu līdzsvarotu un taisnīgu 
regulējumu, šajā priekšlikumā jārisina jautājums, kas saistīts ar uzņēmuma struktūru. Tāpēc 
izņēmums jāattiecina uz kopīgi pārvaldītiem uzņēmumiem saskaņā ar Padomes Septītās 
direktīvas 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs) 32. pantu.

Grozījums Nr. 466
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 25. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25) “Meitasuzņēmums” ir 
meitasuzņēmums, kas definēts Direktīvas 
83/349/EEK 1. un 2. pantā, tostarp visi 
galvenā mātesuzņēmuma meitasuzņēmuma 
meitasuzņēmumi.

25) “Meitasuzņēmums” ir 
meitasuzņēmums, kas definēts Direktīvas 
83/349/EEK 1. un 2. pantā, kā arī kopīgi 
pārvaldīts uzņēmums, kas definēts šīs 
direktīvas 32. pantā, tostarp visi galvenā 
mātesuzņēmuma meitasuzņēmuma 
meitasuzņēmumi.

Or. en

Pamatojums

Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu definīcijas (2. pants 1. punkts b) apakšpunkts, 
atsaucoties uz 4. panta 2. punktu) ir nepilnīgas, jo direktīva netiks attiecināta uz 
meitasuzņēmumi, kas pieder vairākiem akcionāriem. Lai nodrošinātu līdzsvarotu un taisnīgu 
regulējumu, šajā priekšlikumā jārisina jautājums, kas saistīts ar uzņēmuma struktūru. Tāpēc 
izņēmums jāattiecina uz kopīgi pārvaldītiem uzņēmumiem saskaņā ar Padomes Septītās 
direktīvas 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs) 32. pantu.

Grozījums Nr. 467
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 25.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25a) “grupu līmenis” ietver konsolidētas 
un nekonsolidētas uzņēmumu grupas, kas 
nodrošina palīgdarbību to akcionāriem 
un ar tiem saistītiem uzņēmumiem, ja tie 
ir iesaistīti komercdarbībā kas ir 
līdzvērtīga grupas pamatdarbībai;

Or. en

Pamatojums

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The Grozījums is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Grozījums Nr. 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 27. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27) “Vadības struktūra” ir uzņēmuma 
vadošā struktūra, kas aptver uzraudzības 
un pārvaldības darbības, ir pilnvarota 
pieņemt galīgos lēmumus un tiesīga 
noteikt uzņēmuma stratēģiju, mērķus un 
vispārējo virzību. Vadības struktūrā 

27) “Vadības struktūra” ir iestādes 
struktūra vai struktūras, kas ir iecelta 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kura ir 
pilnvarota noteikt iestādes stratēģiju, 
mērķus un vispārējo virzību, un kura 
pārrauga un uzrauga vadības lēmumu 
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iekļautas personas, kuras faktiski virza 
uzņēmuma darbību.

pieņemšanu. Vadības struktūrā iekļautas 
personas, kuras faktiski virza iestādes
darbību.

Atsauces uz vadības struktūru īpaši ietver 
pirmajā daļā minētās struktūras vai 
struktūru vadības un uzraudzības 
darbības. Ja saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vadība struktūras veicamās 
vadības un uzraudzības darbības tiek 
uzticētas dažādām struktūrām vai vienas 
struktūras dažādiem dalībniekiem, 
dalībvalsts ieceļ atbildīgās struktūras vai 
vadības struktūras locekļus saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, ja direktīvā nav 
norādīts citādi. Šajā direktīvā “vadības 
funkcija” nozīmē iestādes stratēģijas, 
mērķu un vispārējās virzības noteikšanu, 
un “uzraudzības funkcija” nozīmē 
lēmumu pieņemšanas procesa 
pārraudzību un uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā IV 
Kapitāla prasību direktīvā (KPD). Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 469
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 27. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27) “Vadības struktūra” ir uzņēmuma 
vadošā struktūra, kas aptver uzraudzības un 
pārvaldības darbības, ir pilnvarota pieņemt 
galīgos lēmumus un tiesīga noteikt 
uzņēmuma stratēģiju, mērķus un vispārējo 
virzību. Vadības struktūrā iekļautas 
personas, kuras faktiski virza uzņēmuma 
darbību.

27) “Vadības struktūra” ir ieguldījumu 
sabiedrības, tirgus dalībnieka vai datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzēja vadošā 
struktūra, kas aptver uzraudzības un 
pārvaldības darbības, ir pilnvarota pieņemt 
galīgos lēmumus un tiesīga noteikt 
ieguldījumu sabiedrības, tirgus dalībnieka 
vai datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja
stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību. 
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Vadības struktūrā iekļautas personas, kuras 
faktiski virza uzņēmuma darbību.

Or. en

Pamatojums

Vadības struktūras definīcijai jāsakrīt gan FITR, gan FITD. Šāds grozījums ir arī Finanšu 
instrumentu tirgus regulā.

Grozījums Nr. 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 28. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28) “Vadības struktūras uzraudzības 
funkcija” ir vadības struktūras veikta 
uzraudzības darbība, lai pārraudzītu un 
uzraudzītu vadības lēmumu pieņemšanas 
procesu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 471
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30) “Algoritmiskā tirdzniecība” ir finanšu 
instrumentu tirdzniecība, kurā datora 
algoritms automātiski nosaka rīkojumu 
individuālos parametrus, piemēram, vai 
sākt izpildīt rīkojumu, rīkojuma izpildes 

30) “Algoritmiskā tirdzniecība” ir finanšu 
instrumentu tirdzniecība, kurā datora 
algoritms automātiski nosaka visus vai 
gandrīz visus rīkojumu individuālos 
parametrus, vai to ievērojamu daļu, 



AM\901764LV.doc 57/165 PE489.464v01-00

LV

termiņu, rīkojuma cenu vai apjomu vai 
rīkojuma pārvaldību pēc tā iesniegšanas, ar 
minimālu cilvēka līdzdalību vai bez tās. 
Definīcijā nav ietvertas tās sistēmas, kas 
tiek izmantotas tikai, lai novirzītu 
rīkojumus uz vienu vai vairākām 
tirdzniecības vietām vai apstiprinātu 
rīkojumus.

piemēram, vai sākt izpildīt rīkojumu, 
rīkojuma izpildes termiņu, rīkojuma cenu 
vai apjomu vai rīkojuma pārvaldību pēc tā 
iesniegšanas, ar minimālu cilvēka 
līdzdalību vai bez tās. Definīcijā nav 
ietvertas tās sistēmas, kas tiek izmantotas 
tikai, lai novirzītu rīkojumus uz vienu vai 
vairākām tirdzniecības vietām vai 
apstiprinātu rīkojumus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas noteiktā definīcija algoritmiskajai tirdzniecībai attiecas uz jebkuru uzņēmumu, kas 
izmanto algoritmisko tirdzniecību kā daļu no savas tirdzniecības stratēģijas, ieskaitot 
automātisku apstrādi pēc rīkojuma izpildīšanas. Grozījums padara tekstu skaidrāku.

Grozījums Nr. 472
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) “Ļoti bieža tirdzniecība” ir 
algoritmiska tirdzniecība, kam ir šādas 
iezīmes:
1) ļoti daudz rīkojumu salīdzinājumā ar to 
rīkojumu vidējo skaitu, ko iesniedz 
dalībnieki, kas aktīvi darbojas attiecīgajā 
tirdzniecības vietā;
2) ātra rīkojumu atcelšana/mainīšana;
3) darījumu veikšana savā vārdā;
5) nebūtiska tīrā pozīcija dienas beigās 
(nulles pozīcija);
6) pozīciju pieņemšana ļoti īsos turēšanas 
periodos;
7) ļoti maza peļņa attiecībā pret 
tirdzniecības darījumu;



PE489.464v01-00 58/165 AM\901764LV.doc

LV

8) Rīkojumu pārvaldības sistēmu 
izmantošana tādā ātrumā, kas līdzinās 
minimālajam darījumu izpildes ātrumam;
9) kopēju telpu/tuvumā esošu 
pakalpojumu un individuālu datu barotņu 
izmantošana;
10) pievēršanās augstas likviditātes 
finanšu instrumentiem;
11) datorprogrammu vai algoritmu 
izmantošana automatizētai lēmuma 
pieņemšanai attiecībā uz rīkojuma 
ierosināšanu, sagatavošanu, 
maršrutēšanu un izpildi.
EVTI katru gadu pārskata iepriekš 
minētās definīcijas atbilstību, lai 
nodrošinātu, ka tā atbilst tirgus attīstībai, 
ir piemērota attiecīgo vērstpapīru klāstam 
un to atbilstīgi uzrauga regulētais tirgus, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma un 
regulētā tirdzniecības sistēma, un sniedz 
ziņojumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Ciktāl ir definēta ļoti bieža tirdzniecība, ir svarīgi noteikt obligātus kritērijus attiecībā uz 
stratēģiju, kurā ietverti uzņēmumi, kas veic ļoti biežus tirdzniecības darījumus, lai 
nodrošinātu, ka to var noteikt, kā arī piemērot saskaņā ar 17. panta 3. punktu; EVTI būtu 
regulāri jāpārskata atbilstība šiem kritērijiem, lai nodrošinātu, ka tie iztur laika pārbaudi līdz 
ar tirgus attīstību.

Grozījums Nr. 473
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) “Ļoti biežas tirdzniecības stratēģija” 
ir tirdzniecības stratēģija darījumu ar 
finanšu instrumentiem veikšanai, kura 
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ietver ļoti biežu tirdzniecību un uz kuru 
attiecas vismaz pieci no šiem aspektiem:
i) tās veikšanai izmanto kopējas telpas vai 
tuvumā esošas uzņemošās iestādes,
ii) izmanto tiešu piekļuvi tirgum;
iii) tā ir saistīta ar portfeļa ikdienas 
apgrozījumu vismaz 50 % apmērā,
iv) rīkojumu un tirdzniecības darījumu 
attiecība ir lielāka par 4:1,
v) atcelto (tostarp daļēji atcelto) rīkojumu 
daļa pārsniedz 20 %,
vi) lielāko daļu pozīciju slēdz tajā pašā 
dienā,
vii) vairāk nekā 50 % rīkojumu vai 
darījumu ir veikti tirdzniecības vietās, kas 
piedāvā atlaides vai rabatus rīkojumiem, 
kuri nodrošina likviditāti un uz kuriem 
var attiecināt šādas atlaides;

Or. en

Pamatojums

Jānosaka ļoti biežas tirdzniecības stratēģiju definīcija, lai diferencētu citus ieguldītājus tirgū, 
tādēļ ar grozījumu ir ierosināts padarīt stingrākus dažus kritērijus, lai nepieļautu, ka 
uzņēmumi, kas īsteno ļoti biežas tirdzniecības stratēģijas, pārkāpj noteikumus.

Grozījums Nr. 474
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) “Ļoti bieža tirdzniecība” ir 
algoritmiskās tirdzniecības veids, kuras 
rentabilitāte ir atkarīga no tādu 
tehnoloģiju izmantošanas, ar kurām 
rīkojumus pārsūta, atceļ vai maina tik 
bieži, ka tiek sasniegts minimālais 
rīkojumu pārsūtīšanas, atcelšanas vai 
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mainīšanas mehānismu fiziskais 
latentums;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nošķirt ļoti biežu tirdzniecību no algoritmiskās tirdzniecības, kas ietver 
tirdzniecības stratēģijas, kuras nav atkarīgas no prasības izpildīt rīkojumus ātrāk par citiem 
tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 475
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) “Ļoti bieža tirdzniecība” ir finanšu 
instrumentu tirdzniecība, kad 
datorprogramma automātiski nosaka 
atsevišķus rīkojumu parametrus, piekļuvi 
izpildes vietām, piekļuvi tirgus datiem un 
rīkojuma maršrutēšanu, un kurai ir šādas 
iezīmes:
a) ļoti augsta rīkojumu attiecība pret 
darījumiem;
b) ļoti īsi turēšanas periodi;
c) kopēju telpu izmantošana;
d) portfeļa ikdienas apgrozījums ir vismaz 
50 % apmērā.
Kompetentās iestādes nosaka atsevišķus 
parametrus katrai tirdzniecības vietai 
saskaņā ar tās īpatnībām un likviditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Markus Ferber
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) “Ļoti biežas tirdzniecības stratēģija” 
ir tirdzniecības stratēģija darījumu ar 
finanšu instrumentiem veikšanai savā 
vārdā, kura ietver ļoti biežu tirdzniecību 
un uz kuru attiecas vismaz četri no šiem 
aspektiem:
i) tās veikšanai izmanto kopējas telpas vai 
tiešu piekļuvi tirgum,
ii) tā ir saistīta ar portfeļa ikdienas 
apgrozījumu vismaz 50 % apmērā,
iii) rīkojumu un tirdzniecības darījumu 
attiecība ir lielāka par 4:1,
iv) atcelto rīkojumu daļa pārsniedz 20 %,
v) lielāko daļu pozīciju slēdz tajā pašā 
dienā,
vi) vairāk nekā 50 % rīkojumu vai 
darījumu ir veikti tirdzniecības vietās, kas 
piedāvā atlaides vai rabatus rīkojumiem, 
kuri nodrošina likviditāti un uz kuriem 
var attiecināt šādas atlaides;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) “Ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģija” ir algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģija, kurai raksturīga 
pozīciju pieņemšana ļoti īsos turēšanas 
periodos, rīkojumu pārvaldības sistēmu 
izmantošana tādā ātrumā, kas līdzinās 
minimālajam darījumu izpildes ātrumam, 
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kā arī infrastruktūra, kas paredzēta, lai 
pastāvīgi mazinātu tīkla un cita veida 
aiztures, neatkarīgi no to rīkojumu 
plūsmas, ko ieguldījumu sabiedrībās 
iesnieguši to klienti.
Iepriekš definētā ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģija var ietvert vienu 
vai vairākus šādus elementus:
a) rīkojuma ierosināšanu, sagatavošanu, 
maršrutēšanu un izpildi katram 
atsevišķam darījumam vai rīkojumam 
nosaka sistēma bez cilvēka līdzdalības;
b) pozīciju izveide un likvidēšana īsā 
laikposmā;
c) liels portfeļa ikdienas apgrozījums;
d) augsta rīkojumu attiecība pret 
darījumiem dienā;
e) tirdzniecības dienas beigšana ar nulles 
pozīciju vai tuvu tai.

Or. en

Pamatojums

Ņemts vērā Eiropas Komisijas neoficiālais dokuments.

Grozījums Nr. 478
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30b) “Ļoti biežas tirdzniecības stratēģija” 
ir tirdzniecības stratēģija darījumu ar 
finanšu instrumentiem veikšanai savā 
vārdā, kura ietver ļoti biežu tirdzniecību 
un uz kurai ir šādas iezīmes:
i) tās veikšanai izmanto kopējas telpas;
ii) tā ir saistīta ar portfeļa ikdienas 
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apgrozījumu vismaz 50 % apmērā,
iii) rīkojumu un tirdzniecības darījumu 
attiecība dienā ir lielāka par 250:1,
iv) atcelto rīkojumu daļa pārsniedz 20 %,
v) lielāko daļu pozīciju slēdz tajā pašā 
dienā.
EVTI katru gadu pārskata iepriekš minēto 
kritēriju atbilstību, lai nodrošinātu, ka tie 
atbilst tirgus attīstībai, ir piemēroti 
attiecīgo vērstpapīru klāstam un tos 
atbilstīgi uzrauga regulētais tirgus, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma un 
regulētā tirdzniecības sistēma, un sniedz 
ziņojumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Ciktāl ir definēta ļoti bieža tirdzniecība, ir svarīgi noteikt obligātus kritērijus attiecībā uz 
stratēģiju, kurā ietverti uzņēmumi, kas veic ļoti biežus tirdzniecības darījumus, lai 
nodrošinātu, ka to var noteikt, kā arī piemērot saskaņā ar 17. panta 3. punktu; EVTI būtu 
regulāri jāpārskata atbilstība šiem kritērijiem, lai nodrošinātu, ka tie iztur laika pārbaudi līdz 
ar tirgus attīstību.

Grozījums Nr. 479
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30b) “Ļoti biežas tirdzniecības stratēģija” 
ir algoritmiskās tirdzniecības stratēģija, 
kurai raksturīga pozīciju pieņemšana ļoti 
īsos turēšanas periodos, rīkojumu 
pārvaldības sistēmu izmantošana tādā 
ātrumā, kas līdzinās minimālajam 
darījumu izpildes ātrumam, kā arī 
infrastruktūra, kas paredzēta, lai pastāvīgi 
mazinātu tīkla un cita veida aiztures, 
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neatkarīgi no to rīkojumu plūsmas, ko 
ieguldījumu sabiedrībās iesnieguši to 
klienti.
Iepriekš definētā ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģija var ietvert vienu 
vai vairākus šādus elementus:
– rīkojuma ierosināšanu, sagatavošanu, 
maršrutēšanu un izpildi katram 
atsevišķam darījumam vai rīkojumam 
nosaka sistēma bez cilvēka līdzdalības;
– pozīciju izveide un likvidēšana īsā 
laikposmā;
– liels portfeļa ikdienas apgrozījums;
– augsta rīkojumu attiecība pret 
darījumiem dienā;
– tirdzniecības dienas beigšana ar nulles 
pozīciju vai tuvu tai.

Or. en

Pamatojums

Definīcija ierosināta Komisijas neoficiālajā dokumentā.

Grozījums Nr. 480
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30d) “Sponsorēta piekļuve” ir kārtība, 
kurā ieguldījumu sabiedrība, kas ir 
tirdzniecības platformas locekle, 
dalībniece vai lietotāja, ļauj klientiem 
elektroniski un tieši nosūtīt rīkojumus uz 
konkrētu tirdzniecības platformu, 
izmantojot ieguldījumu sabiedrības 
tirdzniecības identifikācijas datus un 
nepārsūtot rīkojumus ieguldījumu 
sabiedrības iekšējās elektroniskajās 
tirdzniecības sistēmās.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir uzsvērt atšķirīgās metodes, ar kādām tirgus dalībnieki var 
piekļūt tirdzniecības platformai. Formulējums aizgūts no EVTI 2011. gada 22. decembra 
pamatnostādnēm attiecībā uz sistēmām un kontroli; atsauce: ESMA/2011/456.

Grozījums Nr. 481
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30e) “Nesegta” vai “nefiltrēta” piekļuve 
regulētam tirgum vai daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai, kad pirms 
nosūtīšanas uz regulēto tirgu vai 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu netiek 
veikta klienta rīkojumu pirmstirdzniecības 
pārbaude, saskaņā ar FITD ir aizliegta. 
Tādēļ jānodrošina, lai SP klients nevar 
nosūtīt rīkojumu uz tirdzniecības 
platformu, ja ieguldījumu sabiedrība nav 
veikusi šā rīkojuma pirmstirdzniecības 
pārbaudes.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir uzsvērt atšķirīgās metodes, ar kādām tirgus dalībnieki var 
piekļūt tirdzniecības platformai. Formulējums aizgūts no EVTI 2011. gada 22. decembra 
pamatnostādnēm attiecībā uz sistēmām un kontroli; atsauce: ESMA/2011/456.

Grozījums Nr. 482
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 31. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31) “Tieša elektroniska piekļuve” 
attiecībā uz tirdzniecības vietu ir 
tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka 
izsniegta atļauja kādai personai izmantot 
tā tirdzniecības kodu, lai šī persona varētu 
elektroniski nosūtīt rīkojumus attiecībā uz 
finanšu instrumentu tieši tirdzniecības 
vietai. Šajā definīcijā ir ietverts 
nosacījums, vai šai personai ir vai nav 
atļauts izmantot arī tirdzniecības vietas 
locekļa vai dalībnieka infrastruktūru vai 
jebkuru citu tirdzniecības vietas locekļa 
vai dalībnieka sakaru sistēmu, lai nosūtītu 
rīkojumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 483
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 31. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31) “Tieša elektroniska piekļuve” attiecībā 
uz tirdzniecības vietu ir tirdzniecības 
vietas locekļa vai dalībnieka izsniegta 
atļauja kādai personai izmantot tā 
tirdzniecības kodu, lai šī persona varētu 
elektroniski nosūtīt rīkojumus attiecībā uz 
finanšu instrumentu tieši tirdzniecības 
vietai. Šajā definīcijā ir ietverts 
nosacījums, vai šai personai ir vai nav 
atļauts izmantot arī tirdzniecības vietas 
locekļa vai dalībnieka infrastruktūru vai 
jebkuru citu tirdzniecības vietas locekļa 
vai dalībnieka sakaru sistēmu, lai nosūtītu 
rīkojumus.

31) “Tieša elektroniska piekļuve” ir 
kārtība, kādā ieguldījumu sabiedrība, kas 
ir tirdzniecības platformas locekle, 
dalībniece vai lietotāja, ļauj klientiem 
elektroniski nosūtīt rīkojumus 
ieguldījumu sabiedrības iekšējām 
elektroniskās tirdzniecības sistēmām to 
automatizētai pārsūtīšanai uz konkrētu 
tirdzniecības platformu, izmantojot 
ieguldījumu sabiedrības tirdzniecības 
identifikācijas datus.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir uzsvērt atšķirīgās metodes, ar kādām tirgus dalībnieki var 
piekļūt tirdzniecības platformai. Formulējums aizgūts no EVTI 2011. gada 22. decembra 
pamatnostādnēm attiecībā uz sistēmām un kontroli; atsauce: ESMA/2011/456.

Grozījums Nr. 484
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 31. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31) “Tieša elektroniska piekļuve” attiecībā 
uz tirdzniecības vietu ir tirdzniecības vietas 
locekļa vai dalībnieka izsniegta atļauja 
kādai personai izmantot tā tirdzniecības 
kodu, lai šī persona varētu elektroniski 
nosūtīt rīkojumus attiecībā uz finanšu 
instrumentu tieši tirdzniecības vietai. Šajā 
definīcijā ir ietverts nosacījums, vai šai 
personai ir vai nav atļauts izmantot arī 
tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka 
infrastruktūru vai jebkuru citu tirdzniecības 
vietas locekļa vai dalībnieka sakaru 
sistēmu, lai nosūtītu rīkojumus.

31) “Tieša piekļuve tirgum” attiecībā uz 
tirdzniecības vietu ir tirdzniecības vietas 
locekļa vai dalībnieka izsniegta atļauja 
kādai personai izmantot tā tirdzniecības 
kodu, lai šī persona varētu elektroniski 
nosūtīt rīkojumus attiecībā uz finanšu 
instrumentu tieši tirdzniecības vietai. Šajā 
definīcijā ir ietverts nosacījums, vai šai 
personai ir vai nav atļauts izmantot arī 
tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka 
infrastruktūru vai jebkuru citu tirdzniecības 
vietas locekļa vai dalībnieka sakaru 
sistēmu, lai nosūtītu rīkojumus.

Or. en

Pamatojums

Atsauces uz tiešo elektronisko piekļuvi būtu jāmaina uz „tiešo piekļuvi tirgum”, lai saskaņotu 
ar EVTI 2012. gada februāra tehniskās „pamatnostādnes tirdzniecības platformām, 
ieguldījumu sabiedrībām un kompetentajām iestādēm attiecībā uz sistēmām un kontroli 
automatizētā tirdzniecības vidē ESMA/2012/122 (LV).

Grozījums Nr. 485
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 31. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31) “Tieša elektroniska piekļuve” attiecībā 
uz tirdzniecības vietu ir tirdzniecības vietas 
locekļa vai dalībnieka izsniegta atļauja 
kādai personai izmantot tā tirdzniecības 
kodu, lai šī persona varētu elektroniski 
nosūtīt rīkojumus attiecībā uz finanšu 
instrumentu tieši tirdzniecības vietai. Šajā 
definīcijā ir ietverts nosacījums, vai šai 
personai ir vai nav atļauts izmantot arī 
tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka
infrastruktūru vai jebkuru citu 
tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka 
sakaru sistēmu, lai nosūtītu rīkojumus.

31) “Tieša elektroniska piekļuve” attiecībā 
uz tirdzniecības vietu ir tirdzniecības vietas 
locekļa vai dalībnieka izsniegta atļauja 
kādai personai izmantot tā tirdzniecības 
kodu, lai šī persona varētu elektroniski 
nosūtīt rīkojumus attiecībā uz finanšu 
instrumentu tieši tirdzniecības vietai. Šajā 
definīcijā ir atļauts izmantot tirdzniecības 
vietas locekļa infrastruktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 31.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31a) “Tieša piekļuve tirgum ” ir kārtība, 
kādā tirdzniecības vietas loceklis vai 
dalībnieks izsniedz atļauju kādai personai 
izmantot tā tirdzniecības kodu, lai šī 
persona varētu elektroniski nosūtīt 
rīkojumus ieguldījumu sabiedrības 
iekšējām elektroniskās tirdzniecības 
sistēmām to automatizētai pārsūtīšanai uz 
konkrētu tirdzniecības vietu, izmantojot 
ieguldījumu sabiedrības tirdzniecības 
kodu;

Or. en

Grozījums Nr. 487
Markus Ferber
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 31.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31b) “Sponsorēta piekļuve” ir kārtība, 
kādā tirdzniecības vietas loceklis vai 
dalībnieks izsniedz atļauju kādai personai 
izmantot tā tirdzniecības kodu, lai šī
persona varētu elektroniski nosūtīt 
rīkojumus uz konkrētu tirdzniecības vietu, 
izmantojot ieguldījumu sabiedrības 
tirdzniecības kodu, nepārsūtot rīkojumus 
ieguldījumu sabiedrības iekšējās 
elektroniskajās tirdzniecības sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 488
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) “Darījumu veikšana, pamatojoties uz 
saskaņotu pamatsummu” ir darījums, ko 
veido divi vai vairāki posmi un kurā 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
dalībnieks ir katra posma dalībnieks, kas
darījumā iesaistīts, lai sekmētu viena vai 
vairāku klienta rīkojumu izpildi, un kas 
neliek ieguldījumu sabiedrībai uzņemties 
tirgus risku;

Or. en

Pamatojums

Definīcija darījumu veikšanai, pamatojoties uz saskaņotu pamatsummu, atšķiras no darījumu 
veikšanas savā vārdā. Darījumu veikšana, pamatojoties uz saskaņotu pamatsummu, nozīmē 
darījumu, kurā sabiedrība/dalībnieks atrodas darījuma procesā un darbojas gan kā 
pārdevējs, gan kā pircējs. Tādējādi var sekmēt klienta darījumus un/vai anonimizēt 
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darījumus.

Grozījums Nr. 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) “Tirgu traucējošas pozīcijas” ir 
pozīcijas, kas objektīvi nemazina riskus 
attiecībā uz komercdarbību, kas saistīta ar 
precēm, un pārsniedz līmeni, kas 
vajadzīgs, lai nodrošinātu pietiekamu 
likviditāti pozīcijām, kas objektīvi mazina 
riskus, kas ir tieši saistīti ar 
komercdarbību preču jomā, vai kuras 
pretējā gadījumā traucē tirgus funkciju 
attiecībā uz cenu atklāšanu;

Or. en

Pamatojums

Definīcija vajadzīga, lai nošķirtu spekulatīvās pozīcijas no risku ierobežojošām pozīcijām.

Grozījums Nr. 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) “apdrošināšanas iemaksu 
ieguldījumi” ir apdrošināšanas līgumi, 
kuros klientam izmaksājamā summa ir 
atkarīga no aktīva tirgus vērtības vai no 
aktīva izmaksas, vai atsauces vērtības, un 
kuros aktīvs nav tiešā klienta īpašumā;

Or. en
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Pamatojums

Apdrošināšanas iemaksu ieguldījumi jābūt ietvertiem FITD darbības jomā.

Grozījums Nr. 491
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) “pārmērīga spekulācija” šajā 
direktīvā ir tirdzniecības darbība ar 
jebkādiem aktīviem saskaņā ar šādu 
aktīvu pārdošanas līgumu pakalpojumu 
sniegšanai nākotnē, pamatojoties uz vai 
saskaņā ar tirdzniecības vietu vai OTC 
tirgu noteikumiem attiecībā uz nozīmīgu 
cenu atklāšanas līgumu, kas rada 
ievērojamu risku izraisīt svārstības, 
traucējumus vai nepamatotas izmaiņas 
šāda aktīva cenas pienācīgā veidošanā, 
vai cenu veidošanu, kas atšķiras no cenu 
veidošanas pamatprincipiem.

Or. en

Pamatojums

Spekulanti preču tirgū ir vajadzīgi, lai nodrošinātu godprātīgas riska ierobežošanas 
likviditāti gadījumā, ja pastāv līdzsvara trūkums starp riska mazināšanu īstermiņā un riska 
mazināšanu ilgtermiņā. Tomēr atsevišķos preču tirgos spekulāciju apmērs pārsniedz riska 
mazināšanu, radot draudus, ka cenu līmeni un svārstības vairs nenoteiks, vadoties pēc 
pamatprincipiem. Definīcija „pārmērīga spekulācija” nodrošina uzraudzības iestādēm un 
tirgiem papildu pamatojumu, lai iejauktos nolūkā aizsargāt riska mazināšanas nodrošinātāju 
intereses.

Grozījums Nr. 492
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) “Pārmērīga spekulācija” ir jebkuras 
personas, tostarp personu grupas vai 
personu loka, turējumā esošās pozīcijas, 
kas objektīvi nemazina riskus, kas ir tieši 
saistīti ar šādas personas komercdarbību, 
kas saistīta ar precēm un kurā darījuma 
partneris nemazina riskus, kas ir tieši 
saistīti ar viņa komercdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) “pasākumi pamatdarbības riska 
mazināšanai” ir nodrošināšanās pret 
riskiem, kas saistīti ar ražošanu, 
tirdzniecību, un citiem riskiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā riska ierobežošanas definīcijas nozīmību, 88. atsaucē ietvertais Komisijas 
ierosinājums tieši jāiekļauj direktīvā. Tirdzniecība, lai nodrošinātos pret dažādiem riskiem, ir 
būtiska, lai padarītu vairumtirdzniecības tirgus drošākus. Definīcija jāpapildina ar 
nodrošināšanos pret riskiem, kas saistīti ar tirdzniecību, lai dotu iespēju uzņēmumiem, kas 
nav saistīti ar finansēm, nodrošināties pret iespējami vairākiem riskiem.

Grozījums Nr. 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.b apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33b) “Pakalpojuma sniedzēja kopējās 
izmaksas” ir visas izmaksas, ko klients
maksā ieguldījumu sabiedrībai, pērkot 
ieguldījumu pakalpojumu vai finanšu 
instrumentu, un kas ietver, aprēķinot pēc 
gada likmes:
a) pārvades pakalpojumu gada maksu;
b) glabāšanas un administrēšanas 
izmaksas;
c) komisijas maksu par fonda vērtības 
pieaugumu, pamatojoties uz norādīto 
komisijas maksu par fonda vērtības 
pieaugumu pēdējo 12 mēnešu laikā vai 
vidēji par pēdējiem trīs gadiem, ja šādi 
dati ir pieejami;
d) darījuma izmaksas, pamatojoties uz 
norādīto komisijas maksu par fonda 
vērtības pieaugumu pēdējo 12 mēnešu 
laikā vai vidēji par pēdējiem trīs gadiem, 
ja šādi dati ir pieejami;
e) bāzes fondu kopējās izmaksas to 
pastāvīgo maksu izteiksmē, ja fonds 
iegulda kādā no PVKIU, EIF vai 
nemainīgā kapitāla ieguldījumu fondos, 
vai citos apvienotos ieguldījumu 
instrumentos;
f) citas iepriekš neminētās izmaksas;
Pakalpojuma sniedzēja kopējās izmaksas 
aprēķina kā procentus gadā.

Or. en

Pamatojums

Definīcija nodrošinās, ka visas izmaksas ieguldītājam ir skaidras, tādējādi nodrošinot augtu 
atklātības un pārredzamības līmeni.

Grozījums Nr. 495
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33b) “Godprātīgs riska ierobežošanas 
darījums” ir:
a) darījums vai pozīcija, kas
i) aizstāj veiktos vai veicamos darījumus 
vai pieņemtās vai vēlāk pieņemamās 
pozīcijas fiziskajā tirdzniecības kanālā;
ii) ir ekonomiski atbilstīgi 
komercuzņēmuma vadības un pārvaldības 
risku mazināšanai; 
un
iii) rodas, ja mainās vērtība: 
– aktīviem, kas personai pieder, ko tā 
izgatavo, ražo, pārstrādā vai tirgo, vai kas, 
iespējams, personai piederēs, ko tā, 
iespējams, izgatavos, ražos, pārstrādās vai 
tirgos;
– personas saistībām vai paredzamajām 
saistībām; vai
– personas sniegtajiem vai pirktajiem 
pakalpojumiem, vai pakalpojumiem, ko 
paredzēts sniegt vai pirkt;
vai
b) darījums vai pozīcija, kas mazina 
riskus, kuri saistīti ar pozīciju, kas izriet 
no atvasinātā instrumenta, kurš
i) ticis izpildīts pretēji darījuma partnerim, 
attiecībā uz kuru darījums būtu 
kvalificējams kā godprātīgs riska 
ierobežošanas darījums saskaņā ar 
a) apakšpunktu;
ii) vai atbilst a) apakšpunkta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu ekonomisko labumu gūšanu no preču tirgus, ir svarīgi definēt riska 
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ierobežošanu. Tirgus uzraudzībai būtu jāsekmē to dalībnieku intereses, kuri ir atkarīgi no 
preču cenas, kas uzņēmējdarbībā ir neizbēgami, un nepaļaujas uz cenām. Izņēmumiem jābūt 
saistītiem ar šo definīciju, jo tā ir arī Regulā par Eiropas tirgus infrastruktūru un saskaņā ar 
Dodd-Frank aktu.

Grozījums Nr. 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33c) “Ieguldījuma kopējās izmaksas” ir 
visas izmaksas, ko sedz klients, pērkot 
ieguldījumu pakalpojumu vai finanšu 
instrumentu, izmantojot tirdzniecības 
kanālu, kas ietver kopējās pakalpojumu 
sniedzēja izmaksas un, aprēķinot pēc gada 
procentu likmes:
a) maksa par tirdzniecības platformas 
izmantošanu, ja tā jau nav ietverta 
pakalpojumu sniedzēja kopējās izmaksās;
b) reģistrēšanās un izstāšanās maksas, 
kas amortizētas piecu gadu laikposmā, 
kas ir pieņemtais ieguldījuma posma 
ilgums, ja vien nav noteikts citādi;
c) konsultācijas maksas, kurām atskaitītas 
jebkādas klientiem piešķirtās atlaides, un 
kas amortizētas piecu gadu laikposmā, 
kas ir pieņemtais ieguldījuma posma 
ilgums, ja vien nav noteikts citādi;
d) citas iepriekš neminētās izmaksas.
Ieguldījuma kopējās izmaksas aprēķina 
kā procentus gadā.

Or. en

Pamatojums

Definīcija nodrošinās, ka visas izmaksas ieguldītājam ir skaidras, tādējādi nodrošinot augtu 
atklātības un pārredzamības līmeni.
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Grozījums Nr. 497
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai precizētu dažus 
tehniskus elementus šā panta 1. punktā 
noteiktajās definīcijās nolūkā pielāgot tās 
tirgus attīstībai.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai precizētu dažus 
tehniskus elementus šā panta 1. punktā 
noteiktajās definīcijās nolūkā pielāgot tās 
tirgus attīstībai, it īpaši saistībā ar 
2. punkta 30.a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Ja ļoti biežu tirdzniecības darījumu definīcija izrādīsies pārāk ierobežojoša vai nepietiekami 
ierobežojoša, jābūt iespējai to uzlabot, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai precizētu dažus 
tehniskus elementus šā panta 1. punktā 
noteiktajās definīcijās nolūkā pielāgot tās 
tirgus attīstībai.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai precizētu dažus 
tehniskus elementus vai izdarīt grozījumus 
šā panta 1. punktā noteiktajās definīcijās,
lai attiecīgā gadījumā ņemtu vērā:
a) tehniskos pilnveidojumus finanšu 
tirgos;
b) to ļaunprātīgo darbību sarakstu, kas 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
... Regulas (ES) Nr. .../... [Regula par 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu] 
34.b panta b) apakšpunktā, it īpaši 
attiecībā uz ļoti biežu tirdzniecību un
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ietverot elektronisko maldināšanu, 
kotējuma pārslodzi un pārklāšanos, bet ne 
tikai.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai precizētu dažus 
tehniskus elementus šā panta 1. punktā 
noteiktajās definīcijās nolūkā pielāgot tās 
tirgus attīstībai.

3. EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu tehniskus 
elementus šā panta 1. punktā noteiktajās 
definīcijās nolūkā pielāgot tās tirgus 
attīstībai.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
__________________
*OV lūdzu ievietot datumu: ...

Or. en

Pamatojums

Spēja noteikt definīciju tehniskos elementus saskaņā ar FITD faktiski ir pilnvaras mainīt šīs 
direktīvas darbības jomu. Ja pilnvaras ir tikai formālas un paredzētas definīciju pielāgošanai 
tirgus norisēm, tad tās ir tehniskas pilnvaras, ko EVTI ir kvalificētāka novērtēt.

Grozījums Nr. 500
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai precizētu dažus 
tehniskus elementus šā panta 1. punktā 
noteiktajās definīcijās nolūkā pielāgot tās 
tirgus attīstībai.

3. EVTI iesniedz Komisijai regulatīvu 
tehnisko standartu projektus, lai precizētu 
tehniskus elementus šā panta 1. punktā 
noteiktajās definīcijās nolūkā cita starpā 
pielāgot tās tirgus attīstībai.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2012. gada 31. decembrim].
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieprasa, lai uz 
profesionālu ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanu vai ieguldījumu darbību 
veikšanu kā pastāvīgu nodarbošanos vai 
uzņēmējdarbību attiektos iepriekšēja 
atļauja atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem. 
Šādu atļauju piešķir piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kas izraudzīta saskaņā 
ar 69. pantu.

1. Katra dalībvalsts pieprasa, lai uz 
profesionālu ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanu vai ieguldījumu darbību 
veikšanu kā pastāvīgu nodarbošanos vai 
uzņēmējdarbību attiektos iepriekšēja 
atļauja atbilstoši šīs nodaļas un Regulas 
(ES) Nr. .../... [FITR] 31. panta 
noteikumiem. Šādu atļauju piešķir 
piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kas izraudzīta saskaņā ar 69. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 502
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
ļauj daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā darboties 
jebkuram tirgus dalībniekam, uz kuru 
attiecas iepriekšēja pārbaude attiecībā uz to 
atbilstību šīs nodaļas noteikumiem.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis 
ļauj daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
darboties jebkuram tirgus dalībniekam, uz 
kuru attiecas iepriekšēja pārbaude attiecībā 
uz to atbilstību šīs nodaļas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa, lai personām, 
kas sniedz klientiem ieguldījumu 
konsultācijas, neatkarīgas ieguldījumu 
konsultācijas vai attiecīgā gadījumā 
papildu konsultācijas par ieguldījumiem, 
ir atbilstīgas zināšanas un kompetence, ko 
pamato atzīta kvalifikācija.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu konsultācijas var ļoti lielā mērā ietekmēt iedzīvotāju dzīvi. Tādējādi jāpieprasa, 
lai konsultantiem būtu atbilstoša līmeņa kvalifikācija klientu konsultēšanai par līdzekļu 
ieguldīšanas veidu.

Grozījums Nr. 504
Arlene McCarthy



PE489.464v01-00 80/165 AM\901764LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa, lai personām, 
kas sniedz klientiem ieguldījumu 
konsultācijas vai attiecīgā gadījumā 
papildu konsultācijas, ir atbilstīgas 
zināšanas un kompetence, ko pamato 
atzīta kvalifikācija.
Dalībvalstis arī pieprasa, lai šādas 
personas pastāvīgi iegūst profesionālu 
apmācību, lai atjauninātu un apstiprinātu 
savas zināšanas un kompetenci.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu konsultācijas var ļoti lielā mērā ietekmēt iedzīvotāju dzīvi. Tādējādi jāpieprasa, 
lai konsultantiem būtu atbilstoša līmeņa kvalifikācija klientu konsultēšanai par līdzekļu 
ieguldīšanas veidu.

Grozījums Nr. 505
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka, 
piešķirot atļauju, nosaka ieguldījumu 
pakalpojumus un darbības, ko ieguldījumu 
sabiedrībai ir atļauts sniegt. Atļauja var 
attiekties uz vienu vai vairākiem 
papildpakalpojumiem, kas norādīti 
I pielikuma B iedaļā. Atļauju nekādā 
gadījumā neizsniedz tikai par 
papildpakalpojumu sniegšanu.

1. Piederības dalībvalsts nodrošina, ka, 
piešķirot atļauju, nosaka ieguldījumu 
pakalpojumus un darbības, ko ieguldījumu 
sabiedrībai ir atļauts sniegt. Atļauja var 
attiekties uz vienu vai vairākiem 
papildpakalpojumiem, kas norādīti 
I pielikuma B iedaļā. Atļauju nekādā 
gadījumā neizsniedz tikai par 
papildpakalpojumu sniegšanu. EVTI 
pārskata atļaujas, pamatojoties uz 
aizdomām par šīs direktīvas noteikumu 
pārkāpumu un gadījumā, ja ieinteresētās 
trešās puses pienācīgā laikposmā iesniedz 
sūdzību, un var anulēt atļauju, lai 
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nodrošinātu finanšu tirgus stabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ar šā panta 3. punktu finanšu iestādēm tiek piešķirta „Eiropas pase”, EVTI jāveic 
finanšu iestāžu pārbaude Eiropas mērogā.

Grozījums Nr. 506
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, kuros precizē:

svītrots

a) informāciju, kas jāsniedz 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
7. panta 2. punktu, tostarp darbības 
programmu;
b) 9. panta 2. punktā noteikto iecelšanas 
komiteju uzdevumus;
c) prasības, kas piemērojamas 
ieguldījumu sabiedrību pārvaldībai 
saskaņā ar 9. panta 8. punktu, un 9. panta 
5. punktā noteikto paziņojamo 
informāciju;
d) prasības, kas piemērojamas 
akcionāriem un dalībniekiem, kam ir 
būtiska līdzdalība, kā arī šķēršļus, kas var 
kavēt kompetentās iestādes tādu 
uzraudzības pienākumu efektīvu izpildi, 
kas paredzēti 10. panta 1. un 2. punktā.
EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim] 
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
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procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šis standarts šķiet nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 507
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros nosaka standarta 
veidlapas, veidnes un procedūras 7. panta 
2. punktā un 9. panta 5. punktā minēto ziņu 
paziņošanai vai sniegšanai.

EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros nosaka standarta 
veidlapas, veidnes un procedūras 7. panta 
2. punktā un 9. panta 5. punktā minēto ziņu 
paziņošanai vai sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim]
iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu 
projektus Komisijai. 

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 509
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var atsaukt atļauju, kas 
izsniegta ieguldījumu sabiedrībai, ja šāda 
ieguldījumu sabiedrība:

Kompetentā iestāde vai EVTI var atsaukt 
atļauju, kas izsniegta ieguldījumu 
sabiedrībai, ja šāda ieguldījumu sabiedrība:

Or. en

Grozījums Nr. 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt 
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei un ka 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai Dalībvalstis 
nodrošina, ka vadības struktūras locekļi jo 
īpaši atbilst šādām prasībām:

1. Vadības struktūras locekļiem vienmēr 
jābūt pietiekami labai reputācijai, 
pietiekamai kompetencei, prasmēm un 
pieredzei un ka viņiem jāvelta pietiekami 
daudz laika savu pienākumu veikšanai. 
Dalībvalstis nodrošina, ka vadības 
struktūras locekļi jo īpaši atbilst šādām 
prasībām:

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV.

Grozījums Nr. 511
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem 
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt 
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei un ka 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Dalībvalstis 
nodrošina, ka vadības struktūras locekļi jo 
īpaši atbilst šādām prasībām:

1. Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem 
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt 
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei un ka 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Vadības struktūras 
locekļi jo īpaši atbilst šādām prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 512
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem 
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei un ka 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Dalībvalstis 
nodrošina, ka vadības struktūras locekļi jo 
īpaši atbilst šādām prasībām:

1. Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem 
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt 
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei un ka 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Ņemot vērā 
ieguldījumu sabiedrības un tās darbību 
veidu un sarežģītības pakāpi, Dalībvalstis 
nodrošina, ka vadības struktūras locekļi jo 
īpaši atbilst šādām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa un 2. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Vadības struktūras locekļi velta 
pietiekami daudz laika savu darbību 
veikšanai ieguldījumu sabiedrībā. 
Vienlaicīgi pieļaujama ne vairāk kā viena 
no šādām amatu kombinācijām:

a) Iestādes vadības struktūras loceklis, kas 
gatavojas ieņemt amatu vienlaikus 
vairāku iestāžu vadības struktūrā, ņem 
vērā konkrētus apstākļus un iestādes 
darbību veidu, apjomu un sarežģītību. 
Tādu iestāžu vadības struktūru locekļiem, 
kas ir nozīmīgas to lieluma, iekšējās 
struktūras, kā arī darbības veida, jomas 
un sarežģītības ziņā, vienlaicīgi 
pieļaujama ne vairāk kā viena no šādām 
amatu kombinācijām, ja vien šie locekļi to 
var pamatot attiecīgajai kompetentajai 
iestādei:

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 514
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa un 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Vadības struktūras locekļi velta 
pietiekami daudz laika savu darbību 
veikšanai ieguldījumu sabiedrībā. 
Vienlaicīgi pieļaujama ne vairāk kā viena 
no šādām amatu kombinācijām:

a) Vadības struktūras locekļi velta 
pietiekami daudz laika savu darbību 
veikšanai ieguldījumu sabiedrībā. 
Vienlaicīgi pieļaujama ne vairāk kā viena 
no šādām amatu kombinācijām sabiedrībās 
ar valsts kapitāla daļu:

Or. en

Pamatojums

Kvantitatīvi ierobežojumi radīs nopietnas problēmas attiecībā uz kvalificētu un pietiekami 



PE489.464v01-00 86/165 AM\901764LV.doc

LV

prasmīgu personu pieņemšanu darbā. Līdz ar to mazākās valstīs var rasties būtiskas 
problēmas, izpildot priekšlikumā paredzētās prasības attiecībā uz vadības struktūras sastāvu. 
Direktora amatu, piemēram, mājokļu kooperatīvos vai privātās ierobežotas atbildības 
sabiedrībās, nebūtu jāuzskata par direktora amatu šā panta izpratnē. Tāpēc teksts jāpapildina 
ar jēdzienu „sabiedrība ar valsts kapitāla daļu”.

Grozījums Nr. 515
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) viens izpilddirektora amats un divi 
direktora bez izpildpilnvarām amati;

i) viens izpilddirektora amats un trīs 
direktora bez izpildpilnvarām amati;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz iestādes vadības struktūras locekļa vienlaikus ieņemamo amatu skaitu, būtu 
jāņem vērā konkrēti apstākļi un iestādes darbību veids, apjoms un sarežģītība. Pārāk stingrs 
formulējums šajā ziņā var radīt problēmas mazākos tirgos, it īpaši mazākām iestādēm.

Grozījums Nr. 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) četri direktora bez izpildpilnvarām 
amati.

ii) pieci direktora bez izpildpilnvarām 
amati.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.
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Grozījums Nr. 517
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektora un direktora bez 
izpildpilnvarām amats vienā grupā 
uzskatāms par vienu direktora amatu.

Izpilddirektora un direktora bez
izpildpilnvarām amats vienā grupā, tostarp 
PVKIU un/vai AIF, ko vada un pārvalda 
tās pašas grupas loceklis, uzskatāms par 
vienu direktora amatu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz FITD pretstatā KPD IV uzņēmumu vadības jomā ir svarīgi atzīt, ka konkrētas 
fondu struktūras tiek veidotas konkrētās juridiskās struktūrās atbilstīgi katras dalībvalsts 
prasībām, un tāpēc pieejai jābūt mazliet citādākai.

Grozījums Nr. 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektora un direktora bez 
izpildpilnvarām amats vienā grupā
uzskatāms par vienu direktora amatu.

Direktora amatu tādu iestāžu vadības 
struktūrā, i) kuras ir vienas grupas 
locekles vai ii) vienas institucionālās 
aizsardzības shēmas locekles, ja ir izpildīti 
Direktīvas [KPD IV] 108. panta 7. punkta 
nosacījumi, vai iii) uzņēmumos (tostarp ar 
finansēm nesaistītās iestādēs), kuros 
iestādei ir būtiska līdzdalība, uzskata par 
vienu direktora amatu.

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 519
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektora un direktora bez 
izpildpilnvarām amats vienā grupā 
uzskatāms par vienu direktora amatu.

Izpilddirektora un direktora bez 
izpildpilnvarām amats i) vienā konsolidētā 
grupā vai ii) tādu uzņēmumu grupā, kas ir 
vienas rūpnieciskās kontrolakciju 
sabiedrības meitas uzņēmumi, asociētie 
uzņēmumi vai dalībnieki, uzskatāms par 
vienu direktora amatu.

Or. en

Pamatojums

Šis ir paskaidrojums, ka izņēmums attiecas ne tikai uz konsolidētajām grupām, bet arī uz tādu 
uzņēmumu grupām, kas pieder vienai rūpnieciskajai kontrolakciju sabiedrībai. Tas vajadzīgs, 
lai nodrošinātu, ka šāds ilglaicīgo rūpnieciskā īpašuma īpašnieku uzņēmējdarbības modelis 
netiek apdraudēts, radot ierobežojumus direktora amatam. Rūpniecisko kontrolakciju 
sabiedrību uzņēmējdarbības modelim jābūt tādam, kurā ilgtermiņā iesaistīti valdē pārstāvēti 
īpašnieki, kas veikuši ilgtermiņa ieguldījumus.

Grozījums Nr. 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes drīkst atļaut 
ieguldījumu sabiedrības vadības 

svītrots
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struktūras loceklim apvienot vairāk 
direktora amatu, nekā noteikts iepriekšējā 
apakšpunktā, ņemot vērā konkrētus 
apstākļus un ieguldījumu sabiedrības 
darbību veidu, apjomu un sarežģītību.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 521
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadības struktūras locekļiem vienlaikus 
nav pieļaujama ieguldījumu sabiedrības 
izpilddirektora amata apvienošana ar 
izpilddirektora amatu regulētā tirgū, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā pat vienas 
grupas ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Divu amatu apvienošana nepārprotami rada interešu konfliktu. Tādēļ šādu situāciju 
nevajadzētu pieļaut.

Grozījums Nr. 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām piešķirt atbilstošus resursus, 
lai vadības struktūras locekļus ievadītu un 
apmācītu veicamajos pienākumos.

Ieguldījumu sabiedrībām piešķir 
atbilstošus resursus, lai vadības struktūras 
locekļus ievadītu un apmācītu veicamajos 
pienākumos.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 523
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus organizētājs, kas iesniedz atļaujas 
pieprasījumu daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas darbībai, un personas, kas efektīvi 
pārvalda daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas vai regulētās tirdzniecības 
sistēmas uzņēmējdarbību, ir vieni un tie 
paši regulētā tirgus vadības struktūras 
locekļi, uzskata, ka šīs personas atbilst 
pirmajā apakšpunktā noteiktajām prasībām.

Ja tirgus organizētājs, kas iesniedz atļaujas 
pieprasījumu daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas darbībai, un personas, kas efektīvi 
pārvalda daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas uzņēmējdarbību, ir vieni un tie 
paši regulētā tirgus vadības struktūras 
locekļi, uzskata, ka šīs personas atbilst 
pirmajā apakšpunktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā nosaka 
prasību ieguldījumu sabiedrībām 
proporcionāli to uzņēmējdarbības veidam, 
apjomam un sarežģītībai izveidot 
iecelšanas komiteju, kas novērtē atbilstību 
pirmā punkta noteikumiem un vajadzības 
gadījumā sagatavo ieteikumus, balstoties 
uz savu novērtējumu. Iecelšanas komitejas 
sastāvā ir tie vadības struktūras locekļi, kas 
attiecīgajā iestādē neveic nekādas 
izpildfunkcijas. Ja saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vadības struktūrai nav nekādas 
kompetences savu locekļu iecelšanas 
procesā, šo punktu nepiemēro.

2. Dalībvalstis vajadzības gadījumā nosaka 
prasību ieguldījumu sabiedrībām 
proporcionāli to uzņēmējdarbības veidam, 
apjomam un sarežģītībai izveidot 
iecelšanas komiteju vai līdzvērtīgu iestādi, 
kas novērtē atbilstību pirmā punkta 
noteikumiem un vajadzības gadījumā 
sagatavo ieteikumus, balstoties uz savu 
novērtējumu. Iecelšanas komitejas sastāvā
ir tie vadības struktūras locekļi, kas 
attiecīgajā iestādē neveic nekādas 
izpildfunkcijas. Ja saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem vadības struktūrai nav nekādas 
kompetences savu locekļu iecelšanas 
procesā, šo punktu nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 525
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un to attiecīgajām iecelšanas 
komitejām ņemt vērā dažādību kā vienu no 
vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā, kā 
arī veic konkrētus pasākumus virzībā uz 
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dzimumu līdzsvarotu pārstāvību valdēs.
Šādi konkrēti pasākumi var ietvert, 
piemēram, iecelšanas komiteju apmācību, 
kompetento kandidātu sarakstu veidošanu 
un tāda iecelšanas procesa ieviešanu, 
kurā ir pārstāvēts vismaz viens katra 
dzimuma kandidāts.

Or. en

Pamatojums

Dzimumu dažādība valdēs nodrošina lielāku kompetenci un plašākas perspektīvas. Ja darbā 
pieņem tikai vīriešu vai tikai sievietes, tiek sašaurināta kandidātu atlase un pastāv risks 
zaudēt iespējami izcilus kandidātus. Sistemātiska problēma šajā procesā ir sieviešu dzimuma 
kandidātu atlase. Jāmudina arī bankas īstenot vidēja termiņa plānu, lai veicinātu sieviešu 
iecelšanu ietekmīgos amatos nolūkā palielināt sieviešu īpatsvaru šajos amatos.

Grozījums Nr. 526
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību 
ieguldījumu sabiedrībām ņemt vērā 
dažādību kā vienu no vadības struktūras 
locekļu izvēles kritērijiem. Īpaši, ņemot 
vērā vadības struktūras lielumu, 
ieguldījumu sabiedrības īsteno politiku, ar 
kuru veicina dzimuma, vecuma, izglītības, 
profesionālo un ģeogrāfisko dažādību 
vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis pieņem atbilstīgus tiesību 
aktus, kas uzliek vadības struktūru 
locekļiem atbildību nopietnas nepareizas 
pārvaldības gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Nopietnas nepareizas pārvaldības gadījumā vadības padomes locekļi būtu jāsauc pie 
atbildības.
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Grozījums Nr. 527
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.
Turklāt dalībvalstis pieņem atbilstīgus 
tiesību aktus, kas uzliek vadības struktūru 
locekļiem atbildību nopietnas nepareizas 
pārvaldības gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem, kā arī vēlākais līdz 2015. gada 
1. janvārim ieviest 40 % sieviešu 
pārstāvību savās vadības struktūrās. Īpaši, 
ņemot vērā vadības struktūras lielumu, 
ieguldījumu sabiedrības īsteno politiku, ar 
kuru veicina dzimuma, vecuma, izglītības, 
profesionālo un ģeogrāfisko dažādību 
vadības struktūrā un paziņo par šo 
stratēģiju vismaz vienu reizi gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 529
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem, kad tas ir atbilstīgi un 
samērīgi, ņemot vērā šo sabiedrību 
uzņēmējdarbības veidu, apjomu un 
sarežģītību. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām ņemt vērā dažādību kā vienu 
no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras lielumu, ieguldījumu sabiedrības 
īsteno politiku, ar kuru veicina dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.
Darbinieku pārstāvība vadības struktūrā, 
papildinot to ar būtiski plašāku redzējumu 
un patiesām zināšanām par sabiedrības 
iekšējo darbību, arī ir uzskatāma par 
pozitīvu dažādības veicināšanas veidu.
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Or. en

Grozījums Nr. 531
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šīs stratēģijas īsteno saskaņā ar šādu 
grafiku:
– līdz 2013. gadam sieviešu skaits vadībā 
jāpalielina līdz 30 %,
– līdz 2015. gadam — līdz 40 % un
– līdz 2020. gadam — līdz 50%.

Or. de

Pamatojums

Finanšu krīze 2008. gadā pierādīja, ka finanšu iestādes, kuru vadībā vairākums bija sievietes, 
bija veiksmīgākas. Pētījumi pierāda, ka uzņēmumi, kuru uzraudzības struktūrās ir liels skaits 
sieviešu, gūst ievērojami lielāku peļņu. Šo panākumu pamatā ir sieviešu unikālā spēja veikt 
ilgtspējīgāku un drošāku plānošanu. Lai nākotnē novērstu finanšu krīzes, ir svarīgi, lai 
vadošajos amatos būtu vairāk sieviešu.

Grozījums Nr. 532
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja ieguldījumu sabiedrība nesasniedz 
šos vispārējos un 3.a punktā noteiktos 
konkrētos stratēģiskos mērķus, attiecīgā 
dalībvalsts iesaistītajai ieguldījumu 
sabiedrībai šo mērķu sasniegšanai nosaka
sešu mēnešu termiņu, vienlaikus par to 
ziņojot EVTI. Ja noteiktajā termiņā šie 
mērķi nav sasniegti, attiecīgā dalībvalsts 
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likvidē šo ieguldījumu sabiedrību. 
Likvidācijas procedūru veic saskaņā ar 
dalībvalsts noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Kā rāda Norvēģijas piemērs, noteikumiem, ar kuriem regulē sieviešu skaita palielināšanu 
vadības struktūrās, tikai tad ir ietekme, ja to neizpildes gadījumā tiek piemērotas sankcijas. 
Brīvprātīga apņemšanās ir izrādījusies neefektīva.

Grozījums Nr. 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI izstrādā regulatīvo standartu 
priekšlikumu, lai noteiktu:

svītrots

a) pietiekama laika atvēlēšanas jēdzienu 
vadības struktūras locekļa pienākumiem 
veikt savas darbības saistībā ar 
individuāliem apstākļiem un ieguldījumu 
sabiedrības darbību veidu, apjomu un 
sarežģītību, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, piešķirot atļauju vadības 
struktūras loceklim apvienot vairāk 
direktora amatu, nekā atļauts saskaņā ar 
1. punkta a) apakšpunktu;
b) atbilstošu vadības struktūras kolektīvās 
kompetences, prasmju un pieredzes 
jēdzienu, kas minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā;
c) vadības struktūras locekļa godīguma, 
integritātes un neatkarīgu lēmumu 
pieņemšanas jēdzienu, kas minēts 
1. punkta c) apakšpunktā;
d) jēdzienu par atbilstošiem 
cilvēkresursiem un finanšu resursiem 
vadības struktūras locekļu 
ievadapmācībai un mācībām;
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e) jēdzienu par dažādību, kas jāņem vērā, 
izraugoties vadības struktūras locekļus.
Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2014. gada 31. decembrim].

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz uzņēmumu vadību ir būtiski, lai FITD tiktu ieviestas tādas pašas prasības kā 
IV Kapitāla prasību direktīvā. Tādējādi šie grozījumi sakrīt ar EKR grupas iesniegtajiem 
grozījumiem attiecībā uz KPD IV priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 534
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā regulatīvo standartu 
priekšlikumu, lai noteiktu:

EVTI izstrādā vadlīnijas, lai noteiktu, kā 
iestādei jāņem vērā:

Or. en

Pamatojums

Prasība, lai EVTI izstrādā regulatīvos tehnisko standartus attiecībā uz tādiem jēdzieniem kā 
laika atvēlēšana, kompetence un pieredze, var radīt neelastīgu uzdevumu izpildi, nevis patiesi 
uzlabot uzņēmumu pārvaldību. Vadlīnijas ir piemērotāks risinājums, lai nodrošinātu šo 
prasību izpildi.

Grozījums Nr. 535
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nopietnas nepareizas pārvaldības 
gadījumus, lai dalībvalstis varētu pieņemt 
atbilstīgus tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izskata arī ieguldījumu sabiedrības 
darbību veidu, apjomu un sarežģītību, kas 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā, 
atļaujot vadības struktūras loceklim 
apvienot vairāk direktora amatus nekā 
noteikts 1. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Jāpiemēro samērības princips, lai ļautu sabiedrībām to dažādajos uzņēmējdarbības posmos 
noteikt vajadzībām visatbilstošāko pārvaldības veidu. Jāvelta uzmanība korporatīvajai 
vadībai, it īpaši priekšsēdētāja nozīmei direktoru izraudzīšanā un to darba uzraudzīšanā, lai 
pārskatot FITD, sasniegtu mērķus attiecībā uz sabiedrību pareizu un apdomīgu pārvaldību.

Grozījums Nr. 537
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētās vadlīnijas saskaņā ar 
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standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2014. gada 31. decembrim].

EVTI iesniedz šīs vadlīnijas Komisijai līdz 
[2014. gada 31. decembrim].

Or. en

Grozījums Nr. 539
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosaka, apstiprina un pārrauga 
uzņēmuma stratēģiskos mērķus,

a) apstiprina un pārrauga uzņēmuma 
stratēģiskos mērķus,

Or. en

Pamatojums

Vadības struktūrai nebūtu jānosaka, bet tikai jāapstiprina un jāpārrauga stratēģiskie mērķi, 
kuru pamatā ir noteikti augstākās vadības priekšlikumi.

Grozījums Nr. 540
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosaka, apstiprina un pārrauga 
uzņēmuma organizāciju, tostarp darbinieku 
prasmes, zināšanas un kompetenci, 
resursus, pakalpojumu sniegšanas un 
uzņēmuma darbības procedūras un 
noteikumus, ņemot vērā savas 
uzņēmējdarbības veidu, apjomu un 
sarežģītību un visas prasības, kurām 
jāatbilst uzņēmumam,

b) apstiprina un pārrauga uzņēmuma 
organizāciju, tostarp darbinieku prasmes, 
zināšanas un kompetenci, resursus, 
pakalpojumu sniegšanas un uzņēmuma 
darbības procedūras un noteikumus, ņemot 
vērā savas uzņēmējdarbības veidu, apjomu 
un sarežģītību un visas prasības, kurām 
jāatbilst uzņēmumam,

Or. en

Pamatojums

Vadības struktūrai nebūtu jānosaka, bet tikai jāapstiprina un jāpārrauga stratēģiskie mērķi, 
kuru pamatā ir noteikti augstākās vadības priekšlikumi.

Grozījums Nr. 541
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosaka, apstiprina un pārrauga politiku 
attiecībā uz uzņēmuma pakalpojumiem, 
darbībām, produktiem un operācijām, 
ņemot vērā uzņēmuma riska pielaidi un 
savu klientu raksturlielumus un vajadzības, 
kuriem tie tiks piedāvāti vai sniegti, tostarp 
vajadzības gadījumā veicot atbilstošu 
stresa testu,

c) apstiprina un pārrauga politiku attiecībā 
uz uzņēmuma pakalpojumiem, darbībām, 
produktiem un operācijām, ņemot vērā 
uzņēmuma riska pielaidi un savu klientu 
raksturlielumus un vajadzības, kuriem tie 
tiks piedāvāti vai sniegti, tostarp vajadzības 
gadījumā veicot atbilstošu stresa testu,

Or. en

Pamatojums

Vadības struktūrai nebūtu jānosaka, bet tikai jāapstiprina un jāpārrauga stratēģiskie mērķi, 
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kuru pamatā ir noteikti augstākās vadības priekšlikumi.

Grozījums Nr. 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nosaka, apstiprina un pārrauga 
uzņēmuma atalgojumu tirdzniecības 
personālam, kas izveidots tā, lai veicinātu 
atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, godīgu 
attieksmi pret patērētājiem un nepieļautu 
interešu konfliktu. Atalgojuma struktūru 
vajadzības gadījumā dara zināmu 
klientiem, ja nav iespējams pārvaldīt vai 
novērst iespējamos interešu konfliktus;

Or. en

Pamatojums

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
Grozījums aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the Direktīvas priekšlikums of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Grozījums Nr. 543
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 1. daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodrošina, ka tirdzniecības personāla 
atalgojuma politika, it īpaši attiecībā uz 
mainīgo atalgojumu, neveicina riskantu 
uzņēmējdarbību un novērš interešu 
konfliktus.

Or. en

Grozījums Nr. 544
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ievēro krāpšanas apkarošanas 
stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 8. punkts – 2. daļa – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecīgajām fiziskajām personām būtu 
pietiekami laba reputācija, pietiekamas 
zināšanas, iemaņas un pieredze un lai tās 
pietiekami daudz laika veltītu savu 
pienākumu izpildei. 

ii) attiecīgajām fiziskajām personām būtu 
pietiekami laba reputācija, atbilstošs 
zināšanu līmenis, kompetence, ko pamato 
atzīta kvalifikācija, un lai tās pietiekami 
daudz laika veltītu savu pienākumu izpildei
un atjaunināt un apstiprināt savas 
zināšanas un pieredzi.

Or. en
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Pamatojums

Ieguldījumu konsultācijas var ļoti lielā mērā ietekmēt iedzīvotāju dzīvi. Tādējādi jāpieprasa, 
lai konsultantiem būtu atbilstoša līmeņa kvalifikācija klientu konsultēšanai par līdzekļu 
ieguldīšanas veidu. Ieguldījumu sabiedrībām, kas ir fiziskas vai juridiskas personas, ko 
pārvalda viena fiziska persona, jāpiemēro tādi paši noteikumi, kādus piemēro lielākām 
ieguldījumu sabiedrībām.

Grozījums Nr. 546
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 8. punkts – 2. daļa – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecīgajām fiziskajām personām būtu 
pietiekami laba reputācija, pietiekamas 
zināšanas, iemaņas un pieredze un lai tās 
pietiekami daudz laika veltītu savu 
pienākumu izpildei.

ii) attiecīgajām fiziskajām personām būtu 
pietiekami laba reputācija, atbilstīgs 
zināšanu līmenis un kompetence, ko 
pamato atzīta kvalifikācija, un lai tās 
pietiekami daudz laika veltītu savu 
pienākumu izpildei.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu konsultācijas var ļoti lielā mērā ietekmēt iedzīvotāju dzīvi. Tādējādi jāpieprasa, 
lai konsultantiem būtu atbilstoša līmeņa kvalifikācija klientu konsultēšanai par līdzekļu 
ieguldīšanas veidu.

Grozījums Nr. 547
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Šis pants neskar dalībvalstu tiesību 
aktos vai praksē paredzētos noteikumus 
par darbinieku pārstāvību uzņēmumu 
valdēs.
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Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai šīs direktīvas noteikumi nevājina vai nekavē dalībvalstu noteikumu piemērošanu 
attiecībā uz darbinieku pārstāvību.

Grozījums Nr. 548
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja kompetentās iestādes vērtēšanas 
perioda laikā rakstveidā neiebilst pret 
plānoto līdzdalības iegūšanu, tad to 
uzskata par apstiprinātu.

5. Ja kompetentās iestādes nolemj izsniegt 
atļauju, tās par to paziņo ieinteresētajam 
ieguvējam vēlākais pēc vērtēšanas 
laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vai plānotā līdzdalības iegūšana 
palielina interešu konflikta risku;

Or. en

Grozījums Nr. 550
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Ramon Tremosa i Balcells
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība izveido 
atbilstošu politiku un procedūras, kas ir 
pietiekamas, lai nodrošinātu to, ka 
uzņēmums, tostarp tā vadītāji, darbinieki 
un saistītie aģenti, pilda savus pienākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas noteikumos, kā 
arī attiecīgos noteikumos, kas reglamentē 
šādu personu individuālos darījumus.

2. Ieguldījumu sabiedrība izveido 
atbilstošu politiku un procedūras, kas ir 
pietiekamas, lai nodrošinātu to, ka 
uzņēmums, tostarp tā vadītāji, darbinieki 
un saistītie aģenti, pilda savus pienākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas noteikumos, kā 
arī attiecīgos noteikumos, kas reglamentē 
šādu personu individuālos darījumus.
Ieguldījumu sabiedrība izstrādā politiku 
un rīcības kodeksu, lai novērtētu 
produkta, pakalpojuma vai darbības 
atbilstību to klientu īpašībām un 
vajadzībām, kuriem šie produkti tiks 
piedāvāti.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no nepareizas pārdošanas, ieviešot stingru iekšējo rīcības kodeksu.

Grozījums Nr. 551
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība izveido 
atbilstošu politiku un procedūras, kas ir 
pietiekamas, lai nodrošinātu to, ka 
uzņēmums, tostarp tā vadītāji, darbinieki 
un saistītie aģenti, pilda savus pienākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas noteikumos, kā 
arī attiecīgos noteikumos, kas reglamentē 
šādu personu individuālos darījumus.

2. Ieguldījumu sabiedrība izveido 
atbilstošu politiku un procedūras, kas ir 
pietiekamas, lai nodrošinātu to, ka 
uzņēmums, tostarp tā vadītāji, darbinieki 
un saistītie aģenti, pilda savus pienākumus, 
kas paredzēti šīs direktīvas noteikumos, 
tostarp novērtē pārdošanas mērķu un 
piedāvāto produktu un pakalpojumu 
atbilstību klienta struktūrai, kā arī 
attiecīgos noteikumos, kas reglamentē šādu 
personu individuālos darījumus. Šo 
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politiku un noteikumus publicē un dara 
zināmus ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ieguldījumu sabiedrība pastāvīgi 
piemēro efektīvus organizatoriskus un 
administratīvus pasākumus, lai veiktu visus 
pamatotās darbības, kas paredzētas, lai 
novērstu 23. pantā definēto interešu 
konfliktu negatīvu ietekmi uz tās klientu 
interesēm.

3. Ieguldījumu sabiedrība pastāvīgi 
piemēro efektīvus organizatoriskus un 
administratīvus pasākumus, lai veiktu visas
vajadzīgās darbības, kas paredzētas, lai 
novērstu 23. pantā definēto interešu 
konfliktu negatīvu ietekmi uz tās klientu 
interesēm.

Or. en

Pamatojums

Par prioritāti jāizvirza izvairīšanās no interešu konflikta. Ir svarīgi panākt patērētāju 
uzticēšanos, un tekstam ir jābūt precīzākam.

Grozījums Nr. 553
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas veikti savā vārdā, un 
klientu rīkojumus, kad tiek veikti rīkojumu 

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
visus ieguldījumu konsultāciju 
pakalpojumus, tostarp konsultāciju par 
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saņemšanas un nosūtīšanas un rīkojumu 
izpildes pakalpojumi klientu vārdā.

produktiem, darījumus, kas veikti savā 
vārdā, un klientu rīkojumus, kad tiek veikti 
rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 
rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk aizsargātu patērētājus, ir jāpaplašina prasība par saziņas ierakstīšanu un 
jāpalielina ierakstu glabāšanas laiks.

Grozījums Nr. 554
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas 
ietver vismaz darījumus, kas veikti savā 
vārdā, un klientu rīkojumus, kad tiek veikti 
rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 
rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā.

Piederības dalībvalstis pieprasa atbilstīgi 
reģistrēt vismaz darījumus, kas veikti savā 
vārdā, un klientu rīkojumus, kad tiek veikti 
rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 
rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 555
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas veikti savā vārdā, 
un klientu rīkojumus, kad tiek veikti 
rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas noslēgti tiesīgo 
partneru starpā.
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rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā.

Dalībvalstis var izvēlēties piemērot 
līdzīgas prasības profesionāliem vai 
privātiem klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas veikti savā vārdā, un 
klientu rīkojumus, kad tiek veikti rīkojumu 
saņemšanas un nosūtīšanas un rīkojumu 
izpildes pakalpojumi klientu vārdā.

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas veikti savā vārdā, un 
klientu rīkojumus, kad klientiem tiek 
sniegtas ieguldījumu konsultācijas vai
tiek veikti rīkojumu saņemšanas un 
nosūtīšanas un rīkojumu izpildes 
pakalpojumi klientu vārdā.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu konsultācija jāreģistrē, lai nepieļautu, ka konsultanti pārkāpj patērētāju 
aizsardzības noteikumus, iesakot klientiem iesniegt rīkojumu ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Grozījums Nr. 557
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas 
ietver vismaz darījumus, kas veikti savā 
vārdā, un klientu rīkojumus, kad tiek veikti 

Dalībvalstis pieprasa atbilstīgi veikt 
uzskaiti vismaz par darījumiem, kas veikti 
savā vārdā, un klientu rīkojumiem, kad 
tiek veikti rīkojumu saņemšanas un 
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rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 
rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā.

nosūtīšanas un rīkojumu izpildes 
pakalpojumi klientu vārdā, un 
telefonsarunu vai elektroniskās saziņas 
ierakstiem.

Attiecībā uz saziņu finanšu iestāžu un 
privāto klientu starpā dalībvalstis var atzīt 
šādu telefonsarunu vai elektroniskās 
saziņas satura pienācīgu dokumentēšanu, 
piemēram, protokola veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 558
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar panta pirmo daļu
telefonsarunu vai elektroniskās saziņas 
ierakstus pēc pieprasījuma izsniedz 
iesaistītajiem klientiem un glabā trīs 
gadus.

Piederības dalībvalsts var atļaut:

a) telefonsarunu vai elektroniskās saziņas 
ierakstus vai
b) atbilstīgus rakstiskos dokumentus, kas 
ietver šādu telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas saturu un ko 
parakstījis klients un persona, kas sniedz 
pakalpojumu šim klientam.
Dalībvalstis pieprasa, lai šādi ieraksti 
tiktu glabāti trīs gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā



PE489.464v01-00 110/165 AM\901764LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas veikti savā vārdā, un 
klientu rīkojumus, kad tiek veikti rīkojumu 
saņemšanas un nosūtīšanas un rīkojumu 
izpildes pakalpojumi klientu vārdā.

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas veikti savā vārdā, un 
klientu rīkojumus, kad tiek veikti rīkojumu 
saņemšanas un nosūtīšanas un rīkojumu 
izpildes pakalpojumi klientu vārdā, un 
rīkojumi klientu vārdā, ja tiek sniegti 
portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas ietver 
vismaz darījumus, kas veikti savā vārdā, 
un klientu rīkojumus, kad tiek veikti 
rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 
rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā.

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas 
saistīti ar darījumu reālu nodošanu, kas 
veikti savā vārdā, un klientu rīkojumus, 
kad tiek veikti rīkojumu saņemšanas un 
nosūtīšanas un rīkojumu izpildes 
pakalpojumi klientu vārdā.

Or. fr

Grozījums Nr. 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar panta pirmo daļu telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ierakstus pēc 

Saskaņā ar panta pirmo daļu telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ierakstus pēc 
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pieprasījuma izsniedz iesaistītajiem 
klientiem un glabā trīs gadus.

pieprasījuma izsniedz iesaistītajiem 
klientiem un glabā laikposmā, kas vienāds 
ar klienta ieguldījuma periodu, un vēl 
vienu gadu, kopumā nepārsniedzot piecus 
gadus.

Or. en

Pamatojums

Būtu tikai loģiski, ja ieraksti tiktu glabāti vismaz ieguldījuma laikposmā. Arī Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs uzskata, ka piecu gadu glabāšanas periods ir atbilstīgs.

Grozījums Nr. 562
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar panta pirmo daļu telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ierakstus pēc 
pieprasījuma izsniedz iesaistītajiem 
klientiem un glabā trīs gadus.

Saskaņā ar panta pirmo daļu telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ierakstus pēc 
pieprasījuma izsniedz iesaistītajiem 
klientiem un glabā vienu gadu pēc tam, 
kad ieguldījuma posms ir beidzies.

Or. en

Pamatojums

Ierakstus un dokumentus būtu jāglabā vismaz tik ilgi, kamēr patērētāju vairs nevar skart 
ieteiktā ieguldījuma faktiskās sekas.

Grozījums Nr. 563
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 2. daļa



PE489.464v01-00 112/165 AM\901764LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar panta pirmo daļu telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ierakstus pēc 
pieprasījuma izsniedz iesaistītajiem 
klientiem un glabā trīs gadus.

Saskaņā ar panta pirmo un otro daļu 
telefonsarunu vai elektroniskās saziņas 
ierakstus glabā trīs gadus.

Or. en

Pamatojums

Telefonsarunu ierakstīšana pirmkārt un galvenokārt ir tradīcija un tādēļ tai būtu jāpaliek 
dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 564
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja starp ieguldījumu sabiedrību un
privātu klientu veiktās telefonsarunas 
attiecas ne tikai uz ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanu, dalībvalstis var 
ļaut izmantot alternatīvus pasākumus, kas 
ir līdzvērtīgi ierakstītām telefonsarunām 
starp ieguldījumu sabiedrību un privātu 
klientu par darījumiem, kuru summa 
nepārsniedz EUR 1000.

Or. en

Grozījums Nr. 565
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 2.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgām ieguldījumu sabiedrības 
personām 1. daļā minētās telefonsarunas 
un elektronisko saziņu, kā arī to 
ierakstus, ļauj veikt tikai ar ieguldījumu 
sabiedrībai piederošām ierīcēm.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neatļauj ieguldījumu 
sabiedrībām noslēgt vienošanās par 
vērtspapīru finansēšanas darījumiem 
attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko tās 
tur savu klientu vārdā, vai citādi izmantot 
šādus finanšu instrumentus uz sava 
rēķina vai cita sabiedrības klienta rēķina, 
ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:
a) klients ir devis skaidru iepriekšēju 
piekrišanu instrumentu izmantošanai ar 
īpašiem noteikumiem, ko apliecina, ja tas 
ir privāts klients, viņa paraksts vai tam 
pielīdzināma alternatīva dokumentu 
apstiprināšanas sistēma;
b) klienta instrumentu izmantošana ir 
ierobežota ar īpašiem noteikumiem, 
kuriem klients ir piekritis, un klienti tiek 
individuāli informēti ikreiz, kad tiek 
izmantoti to aktīvi;
c) lielāko daļu ienākumu, kas gūti, 
izmantojot klienta instrumentus, no jauna 
asignē klientam.
Ieguldījumu sabiedrība saviem klientiem 
ļauj atteikt to finanšu instrumentu 
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izmantošanu, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 567
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ieguldījumu sabiedrība, glabājot 
klientam piederošus līdzekļus, veic 
atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu 
klientu tiesības un, izņemot attiecībā uz 
kredītiestādēm, novērstu klienta līdzekļu 
izmantošanu savā vārdā.

9. Ieguldījumu sabiedrība, glabājot 
klientam piederošus līdzekļus, veic 
atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu 
klientu tiesības un, izņemot attiecībā uz 
kredītiestādēm, kuras pieņem naudas 
līdzekļus kā noguldījumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2006/48/EK (2006. gada 
14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) 
izpratnē, novērstu klienta līdzekļu 
izmantošanu savā vārdā. Šajā punktā 
noteiktās pasākumu prasības piemēro 
kredītiestādei, ja tā piekrīt nodrošināt 
klienta tiesības, ieguldot vai glabājot 
klienta līdzekļus ar trešās puses 
starpniecību, nevis pieņemot šādus 
līdzekļus kā noguldījumus.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir novērst mulsinošo neatbilstību starp 1. un 2. līmeņa direktīvām, kas 
tieši ietekmē kredītiestādes vienā dalībvalstī, kuras darbojas citā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 568
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ieguldījumu sabiedrība ar privātiem 
klientiem neslēdz līgumus par finanšu 
nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas 
veidā nolūkā garantēt klienta pašreizējās 
vai turpmākās, esošās, nosacītās vai 
iespējamās saistības.

10. Ieguldījumu sabiedrība ar privātiem 
klientiem neslēdz līgumus par finanšu 
nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas 
veidā nolūkā garantēt klienta pašreizējās 
vai turpmākās, esošās, nosacītās vai 
iespējamās saistības, ja vien klients 
iepriekš nav skaidri sniedzis rakstisku 
piekrišanu, pamatojoties uz skaidru, 
pilnīgu un precīzu informāciju par 
pasākumu būtību.

Or. en

Grozījums Nr. 569
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ieguldījumu sabiedrība ar privātiem 
klientiem neslēdz līgumus par finanšu 
nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas 
veidā nolūkā garantēt klienta pašreizējās 
vai turpmākās, esošās, nosacītās vai 
iespējamās saistības.

10. Ieguldījumu sabiedrība slēdz līgumus 
par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību 
nodošanas veidā nolūkā garantēt klienta 
pašreizējās vai turpmākās, esošās, 
nosacītās vai iespējamās saistības.

Or. de

Pamatojums

FITD ir aizliegts nodot finanšu nodrošinājumu īpašumtiesības privātiem klientiem. ETIR ir 
paredzēta elastīgāka pieeja. Finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošana jābūt atļautai 
abos gadījumos, gan privātiem klientiem, gan ieguldītājinstitūcijām.

Grozījums Nr. 570
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 10. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ieguldījumu sabiedrība ar privātiem 
klientiem neslēdz līgumus par finanšu 
nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas 
veidā nolūkā garantēt klienta pašreizējās 
vai turpmākās, esošās, nosacītās vai 
iespējamās saistības.

10. Ieguldījumu sabiedrība ar privātiem 
klientiem neslēdz līgumus par finanšu 
nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas 
veidā nolūkā garantēt klienta pašreizējās 
vai turpmākās, esošās, nosacītās vai 
iespējamās saistības, ja vien klients 
iepriekš nav sniedzis skaidru piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz pasākumiem, lai precizētu 
konkrētas 2. līdz 9. punktā noteiktas 
organizatoriskas prasības, kas jāievieš 
attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām un 
saskaņā ar 43. pantu atļauju saņēmušām 
trešo valstu uzņēmumu filiālēm, kuras 
veic dažādus ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai darbības un papildpakalpojumus, 
vai abus. 2

svītrots

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu ieguldījumu sabiedrībām noteiktajām organizatoriskajām prasībām jāietilpst 
līdzvērtības novērtējumā, ko veic Komisija.

Grozījums Nr. 572
Corien Wortmann-Kool
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a Ieguldījumu sabiedrība ir ieviesusi 
produktu apstiprināšanas procedūru un 
veic visus nepieciešamos operatīvos un 
procedurālos pasākumus, lai to īstenotu. 
Ieguldījumu produkti un finanšu 
instrumenti pirms to laišanas vai 
izplatīšanas tirgū ir jāapstiprina saskaņā 
ar šo produktu apstiprināšanas 
procedūru. Visi attiecīgie riski ir rūpīgi 
jāizvērtē, un produkti un instrumenti tirgū 
ir jālaiž vai jāizplata, kad tas notiek 
konkrētās klientu grupas interesēs. 
Produktu apstiprināšanas procedūru 
pārskata reizi gadā. Ieguldījumu 
sabiedrība jebkurā brīdī spēj savai 
kompetentajai iestādei sniegt produktu 
apstiprināšanas procedūras būtības un 
satura aktuālu un sīku aprakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Tirgus līderi

Tirgus līderis, kā noteikts 4. panta 
2. punkta 6. apakšpunktā, pastāvīgi 
nodrošina pirkšanas un pārdošanas 
kotējumus, kas ir saprātīgi un saistīti ar 
tirgu. Šī darbība ir, cik iespējams, 
nepārtraukta, kamēr regulētais tirgus vai 
daudzpusējās tirdzniecības sistēma, kurai 
nosūta rīkojumus vai kuras sistēmās 
izpilda darījumus, veic aktīvu 
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tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā ir skaidri jānosaka prasības attiecībā uz tirgus līderu lomu, darbībām un 
pienākumiem. Tirgus līderiem ir jānodrošina likviditāte jebkādos tirgus apstākļos.

Grozījums Nr. 574
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrībai, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, ir izveidotas 
efektīvas sistēmas un riska kontroles 
pasākumi, lai nodrošinātu savas 
tirdzniecības sistēmas izturētspēju un 
pietiekamu jaudu, tā piemēro atbilstošas 
tirdzniecības robežvērtības un 
ierobežojumus un aizsardzību pret 
kļūdainu rīkojumu nosūtīšanu vai citādu 
sistēmas darbību, kas var apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt pienācīgu tirgus 
darbību. Šādai ieguldījumu sabiedrībai ir 
arī efektīvas sistēmas un riska kontroles, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības sistēmas 
nevar izmantot jebkādā nolūkā, kas 
neatbilst Regulas (ES) Nr. [TIR] 
noteikumiem vai ar to saistītās 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība ir ieviesusi 
efektīvus uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
neparedzētas savas tirdzniecības sistēmas 
kļūmes, un nodrošina, ka tās sistēmas ir 
pilnībā pārbaudītas un tiek atbilstoši 
uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šā 
punkta prasībām.

1. Ieguldījumu sabiedrībai, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, tajā skaitā 
izmanto ļoti biežas tirdzniecības 
stratēģijas, ir izveidotas efektīvas sistēmas 
un riska kontroles pasākumi, kas ir 
samērīgi ar sabiedrības darbību, lai 
nodrošinātu savas tirdzniecības sistēmas 
izturētspēju un pietiekamu jaudu, tā 
piemēro atbilstošas tirdzniecības 
robežvērtības un ierobežojumus un 
aizsardzību pret kļūdainu rīkojumu 
nosūtīšanu vai citādu sistēmas darbību, kas 
var apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
pienācīgu tirgus darbību. Šādai 
ieguldījumu sabiedrībai ir arī efektīvas un 
samērīgas sistēmas un riska kontroles, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības sistēmas 
nevar izmantot jebkādā nolūkā, kas 
neatbilst Regulas (ES) Nr. [TIR] 
noteikumiem vai ar to saistītās 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība ir ieviesusi 
efektīvus uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
neparedzētas savas tirdzniecības sistēmas 
kļūmes, un nodrošina, ka tās sistēmas ir 
pilnībā pārbaudītas un tiek atbilstoši 
uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šā 
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punkta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Samērīguma aspekts ir būtisks tām mazajām sabiedrībām, kas veic algoritmisko tirdzniecību, 
taču ar ļoti vienkāršu izpildi.

Grozījums Nr. 575
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrībai, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, ir izveidotas 
efektīvas sistēmas un riska kontroles 
pasākumi, lai nodrošinātu savas 
tirdzniecības sistēmas izturētspēju un 
pietiekamu jaudu, tā piemēro atbilstošas 
tirdzniecības robežvērtības un 
ierobežojumus un aizsardzību pret
kļūdainu rīkojumu nosūtīšanu vai citādu 
sistēmas darbību, kas var apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt pienācīgu tirgus 
darbību. Šādai ieguldījumu sabiedrībai ir 
arī efektīvas sistēmas un riska kontroles, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības sistēmas 
nevar izmantot jebkādā nolūkā, kas 
neatbilst Regulas (ES) Nr. [TIR] 
noteikumiem vai ar to saistītās 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība ir ieviesusi 
efektīvus uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
neparedzētas savas tirdzniecības sistēmas 
kļūmes, un nodrošina, ka tās sistēmas ir 
pilnībā pārbaudītas un tiek atbilstoši 
uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šā 
punkta prasībām.

1. Ieguldījumu sabiedrībai, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, ir izveidotas 
efektīvas sistēmas un riska kontroles 
pasākumi, lai nodrošinātu savas 
tirdzniecības sistēmas izturētspēju un 
pietiekamu jaudu, tā piemēro atbilstošas 
tirdzniecības robežvērtības un 
ierobežojumus un veic atbilstīgus 
pasākumus, lai novērstu kļūdainu 
rīkojumu nosūtīšanu vai citādu sistēmas 
darbību, kas var apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību. Šādai 
ieguldījumu sabiedrībai ir arī efektīvas 
sistēmas un riska kontroles, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības sistēmas 
darbojas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. [TIR] noteikumiem un ar to saistītās 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība ir ieviesusi 
efektīvus uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
neparedzētas savas tirdzniecības sistēmas 
kļūmes, un nodrošina, ka tās sistēmas ir 
pilnībā pārbaudītas un tiek atbilstoši 
uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šā 
punkta prasībām.
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir tehnisks skaidrojums attiecībā uz kļūdainu rīkojumu nosūtīšanu un TIR 
tiesību aktu piemērošanu (nav iespējams garantēt, ka tiek novērsta kļūdainu rīkojumu 
nosūtīšana vai tirgus ļaunprātīga izmantošana). Grozījumā tiek precizēts, ka gadījumos, kad 
tas ir iespējams, sistēmām un riska kontrolēm ir jāvar konstatēt un novērst kļūdainu rīkojumu 
sūtīšanu un tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 576
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ieguldījumu sabiedrības pieprasa 
atļauju no regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas, ja tās vēlas pieslēgt 
jaunas vai mainītas automātiskas 
tirdzniecības sistēmas attiecīgā tirgus 
sistēmām.
Jaunu vai mainītu sistēmu neizmanto 
tirdzniecībā regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kamēr un ja vien 
tirgus dalībnieks neuzrāda rakstisku 
apstiprinājumu saskaņā ar 51. panta 
3.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uz ieguldījumu sabiedrību, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, ir jāattiecina 
atsevišķa autorizācijas procedūra, kurā tai 
skaidri un saprotami ir jānorāda, kādu 
labumu tās darbības dos ekonomikai un 
ka tās darbības neradīs tādu negatīvu
ietekmi kā lielāks svārstīgums, finanšu 
tirgus stabilitātes apdraudējums vai cenu 
kropļojumi. Ja to nevar skaidri un 
saprotami apliecināt, šādas ieguldījumu 
sabiedrības atļauja ir jāaizliedz. Eiropas 
Komisija sagatavo priekšlikumu 
algoritmiskās tirdzniecības izmantošanas 
labvēlīgās un nelabvēlīgās 
makroekonomiskās ietekmes faktoru 
sarakstam.

Or. en

Grozījums Nr. 578
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants –1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, savai 
kompetentajai iestādei uzreiz pēc tās 
pieprasījuma iesniedz informāciju par 
saviem algoritmiem, tostarp, pirmkodu, 
programmu izstrādi, kā arī 1. punktā 
minēto sistēmu un riska kontroļu 
dokumentāciju.
Šādas sabiedrības arī nodrošina, ka tās 
uzreiz pēc tirdzniecības vietas vai 
kompetentās iestādes pieprasījuma spēj 
sagatavot savu ikdienas kotēšanas un 
tirdzniecības darbību sīku aprakstu.
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Or. en

Pamatojums

Grozījuma pamatā ir FinaceWatch ieteikumi.

Grozījums Nr. 579
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ļoti bieža tirdzniecība ir aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Ļoti biežas tirdzniecības ekonomiskais izmantojums, kā noteikts referenta iesniegtajā 
43. grozījumā, ir ļoti apšaubāms. Arbitrāžas darījumi, ko bieži izmanto kā ļoti biežas 
tirdzniecības aspektu, tiek veikti vairākus gadsimtus, tikai bija vajadzīgs ilgāks laiks. No otras 
puses raugoties, ļoti bieža tirdzniecība ietver tirgus ļaunprātīgas izmantošanas varbūtību un 
nereti ir radījusi ekonomisku kaitējumu, piemēram, t. s. Flash Crash 2010. gada maijā.

Grozījums Nr. 580
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vienmēr var un 
vismaz reizi gadā pēc savas iniciatīvas 
iesniedz piederības valsts kompetentajai 
iestādei atjauninātu un sīku aprakstu par 
savas algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju 
veidu, detalizētiem tirdzniecības 
parametriem vai sistēmas ierobežojumiem, 
galvenajām atbilstības un riska kontroles 
sistēmām, kas nodrošina 1. punkta 
nosacījumu izpildi, un sistēmu pārbaudes 
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pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

rezultātiem. Ieguldījumu sabiedrība 
nodrošina ar iepriekš minētajiem 
aspektiem saistītu aprakstu glabāšanu un 
to, ka tie ir pietiekami, lai kompetentā 
iestāde varētu uzraudzīt šīs direktīvas, 
[FITR] un [TIR] prasību ievērošanu. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai iepriekš 
minēto un sīkāku informāciju par tās 
algoritmisko tirdzniecību un sistēmām, kas 
tiek izmantotas, lai veiktu šādu 
tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju 
veidu, detalizētiem tirdzniecības 
parametriem vai sistēmas ierobežojumiem, 
galvenajām atbilstības un riska kontroles 
sistēmām, kas nodrošina 1. punkta 
nosacījumu izpildi, un sistēmu pārbaudes 
rezultātiem. Kompetentā iestāde jebkurā 
laikā drīkst pieprasīt ieguldījumu 
sabiedrībai sīkāku informāciju par tās 
algoritmisko tirdzniecību un sistēmām, kas 
tiek izmantotas, lai veiktu šādu 
tirdzniecību.

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas īsteno ļoti 
biežas tirdzniecības stratēģiju, vismaz reizi 
gadā un jebkurā laikā pēc pieprasījuma 
iesniedz piederības valsts kompetentajai 
iestādei aprakstu par savu stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

Or. en
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Pamatojums

Prasībai ir jāattiecas uz algoritmiskās tirdzniecības apraksta iesniegšanu piederības valsts 
kompetentajai iestādei reizi gadā vai pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr. 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Ieguldījumu sabiedrība pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma iesniedz sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

FITD priekšlikuma 17. panta 2. punktā ir jāparedz, ka ieguldījumu sabiedrība pēc 
pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei jebkādu sīkāku informāciju. (ECB ieteikums)

Grozījums Nr. 583
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
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algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

algoritmisko tirdzniecību vai īsteno ļoti 
biežas tirdzniecības stratēģijas, pēc 
sākotnējās atļaujas saņemšanas vai
vismaz reizi gadā, kā arī jebkuru 
tirdzniecības stratēģijas būtisku izmaiņu 
gadījumā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Dažas sabiedrības pastāvīgi maina savus algoritmus, tāpēc ar aprakstu sūtīšanu 
kompetentajām iestādēm reizi gadā var būt par maz, lai patiesi noskaidrotu sabiedrību 
stratēģijas, un tāpēc prasība ir jāattiecina arī uz jebkurām būtiskām izmaiņām algoritmiskajā 
stratēģijā.

Grozījums Nr. 584
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem.

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 



PE489.464v01-00 126/165 AM\901764LV.doc

LV

Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

Ieguldījumu sabiedrība pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma iesniedz sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

FITD priekšlikuma 17. panta 2. punktā ir jāparedz, ka ieguldījumu sabiedrība pēc 
pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei jebkādu sīkāku informāciju.

Grozījums Nr. 585
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, reizi gadā vai 
pēc pieprasījuma iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Sari Essayah

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

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību.

2. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, vismaz reizi 
gadā iesniedz piederības valsts 
kompetentajai iestādei aprakstu par savas 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju veidu, 
detalizētiem tirdzniecības parametriem vai 
sistēmas ierobežojumiem, galvenajām 
atbilstības un riska kontroles sistēmām, kas 
nodrošina 1. punkta nosacījumu izpildi, un 
sistēmu pārbaudes rezultātiem. 
Kompetentā iestāde jebkurā laikā drīkst 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībai sīkāku 
informāciju par tās algoritmisko 
tirdzniecību un sistēmām, kas tiek 
izmantotas, lai veiktu šādu tirdzniecību, 
tajā skaitā tās algoritmu pirmkodu.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ieguldījumu sabiedrība, kas īsteno ļoti 
biežas tirdzniecības stratēģiju, reizi dienā 
savas piederības valsts kompetentajai 
iestādei iesniedz neapstrādātus auditācijas 
pierakstus par tās kotēšanas un 
tirdzniecības darbībām jebkurā regulētā 
tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Vispusīgi ļoti biežas tirdzniecības algoritma auditācijas pieraksti par kotēšanas un 
tirdzniecības darbībām ir būtisks tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzības instruments 
tirdzniecības vietās. Pašlaik nepastāv pārrobežu tirgu uzraudzība. Auditācijas pieraksti arī 
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ļaus regulatoriem labāk izprast ļoti biežas tirdzniecības modeļus un jo īpaši — tās ļoti augsto 
rīkojumu un tirdzniecības īpatsvaru.

Grozījums Nr. 588
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ieguldījumu sabiedrība, kas īsteno ļoti 
biežas tirdzniecības stratēģiju, 
apstiprinātā formātā glabā neapstrādātus 
auditācijas pierakstus par jebkurām 
kotēšanas un tirdzniecības darbībām, kas 
veiktas jebkurā tirdzniecības vietā, un 
dara tos pieejamus valsts kompetentajai 
iestādei pēc tās pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Kopš „Flash Crash” ASV diskusijās uzmanība ir koncentrēta uz nepieciešamību atjaunot 
konsolidētu tirgus auditēšanas aprakstu, lai pilnībā noskaidrotu precīzu notikumu secību, kas 
novedusi līdz pieredzētajiem neierastajiem tirgus apstākļiem. Lai gan šāda datu centrāla 
apkopošana nozīmētu milzīgu un dārgu tehnoloģisko slogu valsts iestādēm, individuālām 
sabiedrībām ir jāglabā savi dati, lai tad, ja kompetentajām iestādēm rodas vajadzība atjaunot 
tirgu, tas būtu iespējams.

Grozījums Nr. 589
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ieguldījumu sabiedrība, kas īsteno ļoti 
biežas tirdzniecības stratēģiju, 
kompetentajai iestādei iesniedz 
neapstrādātus auditācijas pierakstus par 
tās kotēšanas un tirdzniecības darbībām. 
EVTI izstrādā saistošus tehniskos 
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standartus, lai noteiktu sniedzamos datus 
un to formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b EVTI izstrādā regulatīvos tehniskos 
standartus, nosakot datus, kas jāsniedz, 
un to formātu, kā minēts 2.a punktā, lai 
nodrošinātu auditēšanas pierakstu 
konsolidāciju dalībvalstīs.
EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai tiek piešķiras pilnvaras pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus, kas 
minēti pirmajā apakšpunktā, saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
______________
* OV, lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Mūsdienu globālo tirgu efektīva regulācija paredz ļoti biežas tirdzniecības datu konsolidāciju 
starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 591
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģija
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas 
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi 
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti, neatkarīgi no tirgus 
apstākļiem.

3. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, nodrošina, ka 
katra ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģija, ko tā īsteno, 
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai ieguldījumu 
sabiedrība nosūta rīkojumus vai kuras 
sistēmās tā izpilda darījumus, veic aktīvu 
tirdzniecību. Ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģijas tirdzniecības 
parametri vai ierobežojumi nodrošina, ka 
ļoti bieža algoritmiskā stratēģija uzrāda 
noteiktus kotējumus par konkurētspējīgām 
cenām atbilstīgi tās ierastajām 
tirdzniecības darbībām, kā rezultātā šīs 
tirdzniecības vietas regulāri un nepārtraukti 
visu laiku nodrošina likviditāti.

Izņēmuma kārtā, ja tas ir pretrunā riska 
kontrolei, kas noteikta saskaņā ar 
1. pantu, ieguldījumu sabiedrības var 
izstāties no tirgus. EVTI izstrādā 
pamatnostādnes, precizējot nosacījumu 
veidus, kas nodrošinātu, ka tirdzniecības 
vietas šādu izstāšanos var iekļaut savos 
darbības noteikumos.
Ja ieguldījumu sabiedrība izstājas no 
tirgus saskaņā ar šī punkta noteikumiem, 
tai nekavējoties par to jāziņo tirdzniecības 
vietai un valsts kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Šis izriet no Komisijas neoficiālā dokumenta par ļoti biežu tirdzniecību, kurā minēts, ka ir 
apstākļi, kad ieguldījumu sabiedrības riska kontrole paredz to, ka tā pārtrauc uzrādīt 
pastāvīgus kotējumus. Tomēr vislabāk šādu uzraudzību var veikt tirdzniecības vieta, ņemot 
vērā attiecīgā tirgus veidošanas un likviditātes noteikumus un saskaņā ar kompetento iestādi. 
EVTI pamatnostādnēm ir jānosaka parametri, bet tirdzniecības vietas vislabāk zina, kā var 
vislietderīgāk stabilizēt tirgu neparedzētu apstākļu gadījumā.
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Grozījums Nr. 592
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģija
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas 
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi 
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti, neatkarīgi no tirgus 
apstākļiem.

3. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, nodrošina, ka 
katra ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģija, ko tā īsteno, 
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai ieguldījumu 
sabiedrība nosūta rīkojumus vai kuras 
sistēmās tā izpilda darījumus, veic aktīvu 
tirdzniecību. Ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģijas tirdzniecības 
parametri vai ierobežojumi nodrošina, ka 
ļoti bieža algoritmiskā stratēģija uzrāda 
noteiktus kotējumus par konkurētspējīgām 
cenām atbilstīgi tās ierastajām 
tirdzniecības darbībām, kā rezultātā šīs 
tirdzniecības vietas regulāri un nepārtraukti 
visu laiku nodrošina likviditāti, ja vien nav 
tādi ārkārtas apstākļi, kādus Komisija 
noteikusi deleģētajos aktos saskaņā ar 
94. pantu, jo tas ir pretrunā riska 
kontrolēm, kas noteiktas saskaņā ar 
1. punktu.

Ieguldījumu sabiedrība kompetentajai 
iestādei pieprasa atļauju neievērot 
1. apakšpunktā noteikto pienākumu. 
Kompetentā iestāde 24 stundu laikā 
izvērtē, vai var konstatēt ārkārtas 
apstākļus, ko Komisija noteikusi 
deleģētajā aktā saskaņā ar 
1. apakšpunktu, un pieņem lēmumu. Ja 
lēmums paredz, ka ieguldījumu sabiedrība 
drīkst neievērot 1. apakšpunktā noteikto 
pienākumu, kompetentā iestāde šo 
lēmumu dara zināmu EVTI. EVTI 
nekavējoties par to paziņo pārējo 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Ja 
kāda kompetentā iestāde nepiekrīt citas 
kompetentās iestādes pieņemtajam 
lēmumam par ieguldījumu sabiedrību, kas 
sniedz pakalpojumus tās teritorijā, EVTI 
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var palīdzēt šīm iestādēm panākt 
vienošanos saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. Samierināšanu 
paveic divās dienās. Ja attiecīgās 
kompetentās iestādes nevienojas 
samierināšanas posmā, EVTI var pieņemt 
lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. panta 3. punktu. 
Lēmumu pieņem 2 dienu laikā.

Or. en

Pamatojums

Ņemts vērā Eiropas Komisijas neoficiāls dokuments.

Grozījums Nr. 593
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģija 
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas 
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi 
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti, neatkarīgi no tirgus apstākļiem.

3. Ieguldījumu sabiedrība, kas ir iesaistīta 
tirdzniecības vietas piedāvātā tirgus 
veidošanas shēmā, noslēdz saistošu 
rakstisku vienošanos starp sabiedrību un 
tirdzniecības vietu par 
pamatpienākumiem, kas izriet no dalības 
tirgus veidošanas shēmā, un ievēro 
attiecīgās shēmas noteikumus un 
nosacījumus, tostarp, bet ne tikai 
likviditātes prasību saskaņā ar 
dominējošajiem tirgus apstākļiem. 
Ieguldījumu sabiedrība ievieš efektīvas 
sistēmas un riska kontroles, lai 
nodrošinātu, ka tā var pastāvīgi īstenot 
pienākumus, kas noteikti saskaņā ar 
saistošo rakstisko vienošanos. Jebkura 
algoritmiskās tirdzniecības stratēģija, ko 
ieguldījumu sabiedrība izmanto, lai 
piedalītos tirgus veidošanas shēmā,
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
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rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību, ja vien 
saistošās rakstiskās vienošanās prasības 
neparedz citādi. Algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģijas tirdzniecības 
parametri vai ierobežojumi nodrošina, ka 
stratēģija uzrāda noteiktus kotējumus par 
konkurētspējīgām cenām, kā rezultātā šīs 
tirdzniecības vietas regulāri un nepārtraukti 
nodrošina likviditāti vismaz daļā no 
nepārtrauktā tirdzniecības laika, ņemot 
vērā dominējošos tirgus apstākļus, 
prasības un noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Jālasa kopā ar Wortmann-Kool iesniegto 51. panta 1.a punkta jauno grozījumu un 51. panta 
7. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 594
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģija 
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi 
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, 
kā rezultātā šīs tirdzniecības vietas 
regulāri un nepārtraukti visu laiku 
nodrošina likviditāti, neatkarīgi no tirgus 
apstākļiem.

3. Ļoti biežas tirdzniecības stratēģijas, kas 
atbilst 4. panta 30. b punktā minētajiem 
nosacījumiem, spēj tā, kā noteikusi EVTI 
un vajadzīgs, lai nodrošinātu tirgu 
pienācīgu darbību, darboties visu laiku, 
kamēr tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Sabiedrības, kas izmanto tirgus 
veidošanas stratēģijas, ievēro īpašas 
prasības, ko nosaka tirdzniecības vietas, 
apspriežoties ar kompetentajām iestādēm, 
lai nodrošinātu likviditāti attiecīgajā 
tirdzniecības vietā un ieguldītāju uzticību 
šai tirgus videi.
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Or. en

Pamatojums

Tikai tām ieguldījumu sabiedrībām, kas izmanto tirgus veidošanas stratēģiju, var prasīt sniegt 
tirgus veidošanas pakalpojumus. Tehniskajos standartos ir jāņem vērā EVTI pamatnostādnes 
par sistēmām un kontroli automatizētā tirdzniecības vidē saistībā ar šo problēmu. Šis teksts 
ļauj EVTI un tirdzniecības vietām pienācīgi pielāgot 17. panta 3. punkta prasību piemērošanu 
gan attiecībā uz to, kurām no ļoti biežas tirdzniecības stratēģijām piemēro šīs prasības, gan 
attiecībā uz šādu prasību bargumu.

Grozījums Nr. 595
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģija
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas 
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi 
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti, neatkarīgi no tirgus apstākļiem.

3. Ieguldījumu sabiedrība, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, nodrošina, ka
katra ļoti biežas algoritmiskās 
tirdzniecības stratēģija, ko tā īsteno,
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. Ļoti 
biežas algoritmiskās tirdzniecības 
stratēģijas tirdzniecības parametri vai 
ierobežojumi nodrošina, ka stratēģija 
pastāvīgi uzrāda noteiktus kotējumus par 
konkurētspējīgām cenām, kā rezultātā šīs 
tirdzniecības vietas regulāri un nepārtraukti 
visu laiku nodrošina likviditāti, neatkarīgi
no tirgus apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā daudzu tirdzniecības algoritmu mērķis nav peļņas gūšana neatkarīgi no cenu svārstību 
virziena, nav lietderīgi tiem pieprasīt tirgus veidošanu. Tomēr šis pienākums ir piemērots ļoti 
biežai tirdzniecībai, un tas samazina iespēju, ka šie dalībnieki pārtrauks likviditāti tieši tad, 
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kad tirgum tā ir vajadzīga visvairāk. Ir arī svarīgi nodrošināt, ka ļoti biežas tirdzniecības 
sabiedrības pastāvīgi uzrāda reālas cenas.

Grozījums Nr. 596
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģija 
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti, neatkarīgi no tirgus 
apstākļiem.

3. Ja ieguldījumu sabiedrība atbilst 
4. panta 6. punkta nosacījumiem, tā 
iespēju robežās turpina pastāvīgi darboties 
visu laiku, kamēr tirdzniecības vieta, kurai 
tā nosūta rīkojumus vai kuras sistēmā tā 
izpilda darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Šīs sabiedrības tirdzniecības stratēģija
nodrošina, ka tā pastāvīgi uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz 3. punktā 
minētajām prasībām, īpaši tirgus 
spriedzes gadījumā.
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt 
1. apakšpunktā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar 
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Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
________________
*OV, lūdzu, ievietot datumu: … 

Or. en

Pamatojums

Tehniskajos standartos ir jāņem vērā EVTI pamatnostādnes par sistēmām un kontroli 
automatizētā tirdzniecības vidē saistībā ar 17. panta 3. punktu un ar konkrētu ļoti biežas 
tirdzniecības stratēģijām piemēroto prasību apjomu un bargumu.

Grozījums Nr. 598
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ieguldījumu sabiedrība, kas īsteno ļoti 
biežas tirdzniecības stratēģiju, nodrošina, 
ka jebkura pirktā vai pārdotā finanšu 
instrumenta pozīcija ilgst vismaz 
30 sekundes.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Tirdzniecības vietas var saviem 
locekļiem vai dalībniekiem noteikt maksu, 
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lai saglabātu darījumu un rīkojumu 
attiecību tādā līmenī, kas spēj novērst 
iespēju, ka tiek apdraudēta tirgus 
pienācīga darbība.

Or. en

Pamatojums

Papildu maksa ir izrādījusies efektīvs līdzeklis, lai saglabātu darījumu un rīkojumu attiecību 
tādā līmenī, kas spēj nodrošināt attiecīgā tirgus pienācīgu darbību.

Grozījums Nr. 600
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku vai sponsorētu piekļuvi 
tirdzniecības vietai, ir efektīvas sistēmas un 
kontroles mehānismi, kas nodrošina 
atbilstošu to personu, kuras izmanto 
pakalpojumu, piemērotības novērtēšanu un 
pārskatu un aizsardzību, lai tās 
nepārsniegtu attiecīgos iepriekšnoteiktās 
tirdzniecības un kredīta robežvērtības, to 
veiktās tirdzniecības atbilstošu uzraudzību 
un atbilstošas riska kontroles piemērošanu
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu ir skaidrs noteikums nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām. Ieguldījumu 
sabiedrības nenodrošina nesegtu vai 
nefiltrētu sponsorēto piekļuvi 
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noteikumu prasībām. tirdzniecības vietai.

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums ir ierosināts, lai paredzētu to, ka uz jebkuru ieguldījumu sabiedrību, kas 
nodrošina tiešu elektronisku vai sponsorētu piekļuvi, attiecas pienācīga pirmstirdzniecības 
kontrole un organizatoriskas prasības, lai veicinātu godīgu un pienācīgu tirdzniecību 
automatizētā tirdzniecības vidē, tostarp automātiska konkrētiem parametriem neatbilstošu 
rīkojumu noraidīšana. Tas ir saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par sistēmām un kontrolēm 
(2011. gada 22. decembris, ESMA/2011/456).

Grozījums Nr. 601
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem.
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka 
starp to un attiecīgo personu pastāv 
saistošs rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību 
nodrošināt tirdzniecību, izmantojot šo 
pakalpojumu, kas atbilst šīs direktīvas, 

4. Ieguldījumu sabiedrības nenodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai.
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Regulas (ES) Nr. [TIR] un tirdzniecības 
vietas noteikumu prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 602
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

4. Ieguldījumu sabiedrības nenodrošina 
sponsorētu piekļuvi tirdzniecības vietai. 
Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tirgum tirdzniecības vietā, ir efektīvas 
sistēmas un kontroles mehānismi, kas 
nodrošina atbilstošu to personu, kuras
izmanto pakalpojumu, piemērotības 
novērtēšanu un pārskatu un aizsardzību, lai 
tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 603
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kuras izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem, un šāda 
ieguldījumu sabiedrība uzrauga nosūtīto 
un izpildīto rīkojumu attiecību. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

Or. en

Pamatojums

Līdztekus regulēto tirgu (51. panta 3. punkts), daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu dalībniekiem, vienības, kas nodrošina pakalpojumus saistībā ar tiešu 
piekļuvi tirgum, uzrauga nosūtīto un atcelto rīkojumu attiecību. Direktīvas par ļaunprātīgu 
tirgus izmantošanu 8. panta 3. punkta c) apakšpunkta jaunā ievilkumā nosaka ierobežojošu 
attiecību „-tādu rīkojumu atcelšana, kuri pārsniedz dienā noteikto 30 % izpildīto un nosūtīto 
rīkojumu attiecību, ja vien iestādei par to netiek iesniegts rakstisks paskaidrojums”.
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Grozījums Nr. 604
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu piekļuvi tirgum tirdzniecības vietā, ir 
efektīvas sistēmas un kontroles mehānismi, 
kas nodrošina atbilstošu to personu, kuras
izmanto pakalpojumu, piemērotības 
novērtēšanu un pārskatu un aizsardzību, lai 
tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz tiešu elektronisku piekļuvi jānomaina pret „tiešu piekļuvi tirgum”, saskaņojot ar 
EVTI tehniskajām pamatnostādnēm, kas izdotas 2012. gada februārī: „Pamatnostādnes 
tirdzniecības platformām, ieguldījumu sabiedrībām un kompetentajām iestādēm attiecībā uz 
sistēmām un kontroli automatizētā tirdzniecības vidē”, ESMA/2012/122 (LV).
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Grozījums Nr. 605
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
piekļuvi tirdzniecības vietai, ir efektīvas 
sistēmas un kontroles mehānismi, kas 
nodrošina atbilstošu to personu, kuras
izmanto pakalpojumu, piemērotības 
novērtēšanu un pārskatu un aizsardzību, lai 
tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

Or. en

Pamatojums

Uz jebkuru ieguldījumu sabiedrību, kas nodrošina vai nu tiešu elektronisku vai sponsorētu 
piekļuvi, ir jāattiecina pienācīga pirmstirdzniecības kontrole un organizatoriskās prasības, 
lai nodrošinātu tirgus integritāti un tirgu efektīvu darbību.

Grozījums Nr. 606
Burkhard Balz
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 
tiešu piekļuvi tirgum tirdzniecības vietā, ir 
efektīvas sistēmas un kontroles mehānismi, 
kas nodrošina atbilstošu to personu, kuras
izmanto pakalpojumu, piemērotības 
novērtēšanu un pārskatu un aizsardzību, lai 
tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka starp 
to un attiecīgo personu pastāv saistošs 
rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību nodrošināt 
tirdzniecību, izmantojot šo pakalpojumu, 
kas atbilst šīs direktīvas, Regulas (ES) 
Nr. [TIR] un tirdzniecības vietas 
noteikumu prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 607
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ieguldījumu sabiedrības saviem 
klientiem nenodrošina nefiltrētu tiešu 
piekļuvi tirgum jebkurā tirdzniecības
vietā.
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Or. en

Pamatojums

EVTI tehniskās pamatnostādnes, kas izdotas 2012. gada februārī: „Pamatnostādnes 
tirdzniecības platformām, ieguldījumu sabiedrībām un kompetentajām iestādēm attiecībā uz 
sistēmām un kontroli automatizētā tirdzniecības vidē”, ESMA/2012/122 (LV), paredz 
kontroles līmeni, kādam jābūt, nodrošinot tiešu piekļuvi tirgum — nefiltrēta vai nesegta 
sponsorēta piekļuve tika aizliegta. Tas būtu jānostiprina FITD pantos.

Grozījums Nr. 608
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai nodrošinātu to, ka neviens netiek 
diskriminēts vai kavēts attiecībā uz ļoti 
biežas tirdzniecības iespējām, dalībvalstis 
paredz arī to, ka piekļuve tirdzniecības 
vietām tiek nodrošināta ar vienlīdzīgiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai cīnītos pret tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, kas izriet no ļoti biežas 
tirdzniecības, dalībvalstis nodrošina, ka 
regulētajiem tirgiem un citām 
tirdzniecības vietām ir pareizie 
uzraudzības, pārraudzības un kontroles 
instrumenti dažādiem darījumu veidiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 610
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz pasākumiem, lai precizētu
organizatoriskās prasības, kas noteiktas 1.–
5. punktā, kuras jāpiemēro ieguldījumu 
sabiedrībām, kas veic dažādus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai darbības un 
papildpakalpojumus vai to kombinācijas.

6. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, precizējot 
organizatoriskās prasības, kas noteiktas 1.–
5. punktā, kuras jāpiemēro ieguldījumu 
sabiedrībām, kas veic dažādus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai darbības un 
papildpakalpojumus vai to kombinācijas.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai tiek piešķiras pilnvaras pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus, kas 
minēti pirmajā apakšpunktā, saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
______________
* OV, lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

EVTI jau ir izdevusi pamatnostādnes šajā jomā. Tai ir tehniskākas zināšanas šajā jomā nekā 
Komisijai.

Grozījums Nr. 611
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz pasākumiem, lai precizētu
organizatoriskās prasības, kas noteiktas 1.–
5. punktā, kuras jāpiemēro ieguldījumu 
sabiedrībām, kas veic dažādus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai darbības un 
papildpakalpojumus vai to kombinācijas.

6. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, precizējot 
organizatoriskās prasības, kas noteiktas 1.–
5. punktā, kuras jāpiemēro ieguldījumu 
sabiedrībām, kas veic dažādus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai darbības un 
papildpakalpojumus vai to kombinācijas.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai tiek piešķiras pilnvaras pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus, kas 
minēti pirmajā apakšpunktā, saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
______________
* OV, lūdzu, ievietot datumu: ….

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums un joma, kurā EVTI jau ir izdevusi pamatnostādnes, tāpēc ir 
lietderīgāk, ka pilnvaras tiek piešķirtas EVTI.

Grozījums Nr. 612
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Jebkura finanšu iestāde, kas ir 
saņēmusi atļauju saskaņā ar 
Direktīvu 2009/65/EK [par normatīvo un
administratīvo aktu koordināciju attiecībā 
uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)], 
Direktīvu 2009/138/EK [par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
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jomā (Maksātspēja II)], 
Direktīvu 2003/41/EK [par papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību 
un uzraudzību] vai Direktīvu 2011/61/ES 
[par alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldniekiem], ievēro saskaņā ar šī 
panta 1., 2., 2.a un 3. punktu noteiktos 
pienākumus, ja tā veic algoritmisko 
tirdzniecību, tajā skaitā ļoti biežu 
algoritmisko tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Ņemts vērā Eiropas Komisijas neoficiāls dokuments.

Grozījums Nr. 613
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības process un darījumu 
pabeigšana daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā un regulētā tirdzniecības sistēmā

Tirdzniecības process un darījumu 
pabeigšana daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā

Or. en

Grozījums Nr. 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, 
papildus to prasību izpildei, kas noteiktas 

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
papildus to prasību izpildei, kas noteiktas 
16. pantā, izveido pārskatāmus godīgas un 
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16. pantā, izveido pārskatāmus godīgas un 
sakārotas tirdzniecības noteikumus un 
procedūras un nosaka pasūtījumu efektīvās 
izpildes objektīvus kritērijus. Tās veic 
pasākumus attiecībā uz sistēmas tehnisko 
darbību atbilstīgu vadību, tostarp efektīvus 
ārkārtas pasākumus, lai kontrolētu sistēmas 
traucējumu riskus.

sakārotas tirdzniecības noteikumus un 
procedūras un nosaka rīkojumu efektīvās 
izpildes objektīvus un nediskrecionārus 
kritērijus. Tās veic pasākumus attiecībā uz 
sistēmas tehnisko darbību atbilstīgu 
vadību, tostarp efektīvus ārkārtas 
pasākumus, lai kontrolētu sistēmas 
traucējumu riskus.

Or. en

Pamatojums

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this Grozījums will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Grozījums Nr. 615
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, 
papildus to prasību izpildei, kas noteiktas 
16. pantā, izveido pārskatāmus godīgas un 
sakārotas tirdzniecības noteikumus un 
procedūras un nosaka pasūtījumu efektīvās 
izpildes objektīvus kritērijus. Tās veic 
pasākumus attiecībā uz sistēmas tehnisko 

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
papildus to prasību izpildei, kas noteiktas 
16. pantā, izveido pārskatāmus un 
nediskrecionārus godīgas un sakārotas 
tirdzniecības noteikumus un procedūras un 
nosaka rīkojumu efektīvās izpildes 
objektīvus un nediskrecionārus kritērijus. 
Tās veic pasākumus attiecībā uz sistēmas 
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darbību atbilstīgu vadību, tostarp efektīvus 
ārkārtas pasākumus, lai kontrolētu sistēmas 
traucējumu riskus.

tehnisko darbību atbilstīgu vadību, tostarp 
efektīvus ārkārtas pasākumus, lai 
kontrolētu sistēmas traucējumu riskus.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis būs nodrošināt to, ka uz visām daudzpusējas tirdzniecības platformām —
regulētajiem tirgiem vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmām — attiecas nediskrecionāras 
izpildes prasības, kas visiem ieguldītājiem nodrošina paredzamu un taisnīgu iznākumu. Tas ir 
ļoti svarīgi, lai aizsargātu ieguldītājus no arbitrāžas cenām.

Grozījums Nr. 616
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, 
papildus to prasību izpildei, kas noteiktas 
16. pantā, izveido pārskatāmus godīgas un 
sakārotas tirdzniecības noteikumus un 
procedūras un nosaka pasūtījumu efektīvās 
izpildes objektīvus kritērijus. Tās veic 
pasākumus attiecībā uz sistēmas tehnisko 
darbību atbilstīgu vadību, tostarp efektīvus 
ārkārtas pasākumus, lai kontrolētu sistēmas 
traucējumu riskus.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
papildus to prasību izpildei, kas noteiktas 
16. pantā, izveido pārskatāmus godīgas un 
sakārotas tirdzniecības noteikumus un 
procedūras un nosaka rīkojumu efektīvās 
izpildes objektīvus un nediskrecionārus 
kritērijus. Tās veic pasākumus attiecībā uz 
sistēmas tehnisko darbību atbilstīgu 
vadību, tostarp efektīvus ārkārtas 
pasākumus, lai kontrolētu sistēmas 
traucējumu riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Sylvie Goulard

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

2. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, izveido 
pārskatāmus noteikumus attiecībā uz to 
finanšu instrumentu noteikšanas 
kritērijiem, kurus var tirgot tās sistēmās.

2. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
izveido pārskatāmus noteikumus attiecībā 
uz to finanšu instrumentu noteikšanas 
kritērijiem, kurus var tirgot tās sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, kā būtu jāsvītro visas tirdzniecības 
platformas daudzpusējā tirdzniecībā, ko izmanto tirgus dalībnieki vai ieguldījumu 
sabiedrības, uz ko attiecas īsta tirgus noteikumi (proti, pārredzamība, nediskrecionāra 
izpilde, nediskriminējoša piekļuve un tirgus pilnīga pārraudzība).

Grozījums Nr. 618
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai attiecīgā gadījumā 
ieguldījumu sabiedrības vai tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, nodrošina pietiekošu 
publiski pieejamu informāciju vai ir 
pārliecināti, ka ir piekļuve šādai 
informācijai, lai ļautu tās izmantotājiem 
izveidot ieguldījuma novērtējumu, ņemot 
vērā gan lietotāju īpašības, gan tirgoto 
instrumentu veidus.

Dalībvalstis pieprasa, lai attiecīgā gadījumā 
ieguldījumu sabiedrības vai tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, nodrošina pietiekošu 
publiski pieejamu informāciju vai ir 
pārliecināti, ka ir piekļuve šādai 
informācijai, lai ļautu tās izmantotājiem 
izveidot ieguldījuma novērtējumu, ņemot 
vērā gan lietotāju īpašības, gan tirgoto 
instrumentu veidus.

Or. en

Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, kā būtu jāsvītro visas tirdzniecības 
platformas daudzpusējā tirdzniecībā, ko izmanto tirgus dalībnieki vai ieguldījumu 
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sabiedrības, uz ko attiecas īsta tirgus noteikumi (proti, pārredzamība, nediskrecionāra 
izpilde, nediskriminējoša piekļuve un tirgus pilnīga pārraudzība).

Grozījums Nr. 619
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, izveido, 
publicē un saglabā pārskatāmus, ar 
objektīviem kritērijiem pamatotus 
noteikumus, kas reglamentē piekļuvi 
sistēmai.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, izveido, 
publicē un saglabā pārredzamus un 
nediskriminējošus, ar objektīviem 
kritērijiem pamatotus noteikumus, kas 
reglamentē piekļuvi sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, izveido, 
publicē un saglabā pārskatāmus, ar 
objektīviem kritērijiem pamatotus 
noteikumus, kas reglamentē piekļuvi 
sistēmai.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
izveido, publicē un saglabā pārredzamus, 
ar objektīviem kritērijiem pamatotus 
noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, kā būtu jāsvītro visas tirdzniecības 
platformas daudzpusējā tirdzniecībā, ko izmanto tirgus dalībnieki vai ieguldījumu 
sabiedrības, uz ko attiecas īsta tirgus noteikumi (proti, pārredzamība, nediskrecionāra 
izpilde, nediskriminējoša piekļuve un tirgus pilnīga pārraudzība).

Grozījums Nr. 621
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu vai regulētu tirdzniecības sistēmu, 
veic pasākumus, lai skaidri konstatētu un 
pārvaldītu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, 
attiecībā uz daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu vai regulētu tirdzniecības sistēmu 
vai to dalībnieku darbību, jebkādu 
interešu konfliktu starp daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, regulētu 
tirdzniecības sistēmu, to īpašnieku vai 
dalībnieku interesēm, kā arī daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu pienācīgu darbību.

Or. en

Pamatojums

Šis pants saskaņā ar 12. apsvērumu attiecībā uz daudzpusējām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām ieguldītājiem sniedz plašākas iespējas izvēlēties sadarbības partnerus.

Grozījums Nr. 622
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, skaidri 
informē tās lietotājus par to attiecīgajiem 
pienākumiem attiecībā uz norēķiniem par 
darījumiem, kas veikti minētajā sistēmā. 
Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai veicinātu 
efektīvo norēķināšanos par darījumiem, kas 
noslēgti daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās vai regulētās tirdzniecības 
sistēmās.

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
skaidri informē tās lietotājus par to 
attiecīgajiem pienākumiem attiecībā uz 
norēķiniem par darījumiem, kas veikti 
minētajā sistēmā. Dalībvalstis pieprasa, lai 
ieguldījumu sabiedrības vai tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai veicinātu efektīvo 
norēķināšanos par darījumiem, kas noslēgti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās.

Or. en

Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, kā būtu jāsvītro visas tirdzniecības 
platformas daudzpusējā tirdzniecībā, ko izmanto tirgus dalībnieki vai ieguldījumu 
sabiedrības, uz ko attiecas īsta tirgus noteikumi (proti, pārredzamība, nediskrecionāra 
izpilde, nediskriminējoša piekļuve un tirgus pilnīga pārraudzība).

Grozījums Nr. 623
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja arī pārvedamus vērtspapīrus, kuru 
tirdzniecība regulētā tirgū ir atļauta, tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā bez 
emitenta piekrišanas, uz emitentu 
neattiecas pienākumi attiecībā uz 
sākotnējo, pašreizējo vai ad hoc finanšu 
informācijas atklāšanu attiecībā uz šo 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu vai 

5. Ja arī pārvedamus vērtspapīrus, kuru 
tirdzniecība regulētā tirgū ir atļauta, tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā bez 
emitenta piekrišanas, uz emitentu 
neattiecas pienākumi attiecībā uz 
sākotnējo, pašreizējo vai ad hoc finanšu 
informācijas atklāšanu attiecībā uz šo 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu vai 
regulēto tirdzniecības sistēmu.
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regulēto tirdzniecības sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, kā būtu jāsvītro visas tirdzniecības 
platformas daudzpusējā tirdzniecībā, ko izmanto tirgus dalībnieki vai ieguldījumu 
sabiedrības, uz ko attiecas īsta tirgus noteikumi (proti, pārredzamība, nediskrecionāra 
izpilde, nediskriminējoša piekļuve un tirgus pilnīga pārraudzība).

Grozījums Nr. 624
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis pieprasa, lai visas 
ieguldījumu sabiedrības vai tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, tūlīt izpilda visus 
savas kompetentās iestādes norādījumus 
atbilstoši 72. panta 1. punktam pārtraukt 
finanšu instrumenta tirdzniecību vai 
atsaukt to no tirdzniecības.

6. Dalībvalstis pieprasa, lai visas 
ieguldījumu sabiedrības vai tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, tūlīt izpilda visus 
savas kompetentās iestādes norādījumus 
atbilstoši 72. panta 1. punkta d) un 
e) apakšpunktu pārtraukt finanšu 
instrumenta tirdzniecību vai atsaukt to no 
tirdzniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis pieprasa, lai visas 
ieguldījumu sabiedrības vai tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 

6. Dalībvalstis pieprasa, lai visas 
ieguldījumu sabiedrības vai tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 
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tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, tūlīt izpilda visus 
savas kompetentās iestādes norādījumus 
atbilstoši 72. panta 1. punktam pārtraukt 
finanšu instrumenta tirdzniecību vai 
atsaukt to no tirdzniecības.

tirdzniecības sistēmu, tūlīt izpilda visus 
savas kompetentās iestādes norādījumus 
atbilstoši 72. panta 1. punktam pārtraukt 
finanšu instrumenta tirdzniecību vai 
atsaukt to no tirdzniecības.

Or. en

Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, kā būtu jāsvītro visas tirdzniecības 
platformas daudzpusējā tirdzniecībā, ko izmanto tirgus dalībnieki vai ieguldījumu 
sabiedrības, uz ko attiecas īsta tirgus noteikumi (proti, pārredzamība, nediskrecionāra 
izpilde, nediskriminējoša piekļuve un tirgus pilnīga pārraudzība).

Grozījums Nr. 626
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, iesniegt 
kompetentajai iestādei sīki izstrādātu 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai 
regulētās tirdzniecības sistēmas darbības 
aprakstu. Par jebkuru ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam 
piešķirto atļauju darboties kā daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai jānosūta paziņojums 
EVTI. EVTI izveido visu Savienības 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un
regulēto tirdzniecības sistēmu sarakstu. 
Sarakstā iekļauj informāciju par 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu sniegtajiem 
pakalpojumiem, un katrai daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai piešķir unikālu 
kodu, ko izmanto paziņojumos saskaņā ar 

8. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
iesniegt kompetentajai iestādei sīki 
izstrādātu daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas darbības aprakstu, arī par jebkuru 
palīginfrastruktūru, kas ietilpst to 
pakalpojumu piedāvājumā, un/vai par 
jebkādu saikni ar ieguldījumu 
sabiedrībām, tirdzniecības sabiedrībām, 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmām vai sistemātiskiem 
internalizētājiem un/vai rīkojumu 
maršrutēšanas pasākumiem. Dalībvalstis 
ieguldījumu sabiedrībām un tirgus 
dalībniekiem, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, pieprasa iesniegt 
kompetentajai iestādei sīku aprakstu par 
pasākumiem, ko veic, lai nodrošinātu 
atbilstību Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 
3.–10. pantā noteiktajām prasībām. Par 
jebkuru ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
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23. pantu un Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] un 5. un 9. pantu. Šo sarakstu 
regulāri atjaunina. EVTI šo sarakstu 
publicē un regulāri to atjaunina savā 
tīmekļa vietnē.

organizētājam piešķirto atļauju darboties 
kā daudzpusējai tirdzniecības sistēmai 
jānosūta paziņojums EVTI. EVTI izveido 
visu Savienības daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu sarakstu. Sarakstā iekļauj 
informāciju par daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu sniegtajiem pakalpojumiem, arī 
par visiem finanšu instrumentiem, kurus 
drīkst tirgot šajās platformās, un katrai 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai piešķir 
unikālu kodu, ko izmanto paziņojumos 
saskaņā ar 23. pantu un Regulas (ES) 
Nr. …/… [FITR] un 5. un 9. pantu. Šo 
sarakstu regulāri atjaunina. EVTI šo 
sarakstu publicē un regulāri to atjaunina 
savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Rīkojumu maršrutēšanas pasākumi, ko bieži izmanto ieguldījumu sabiedrības un tirdzniecības 
vietas, var radīt būtisku risku. Uz tiem ir jāattiecina atbilstīgas informācijas atklāšanas 
prasības. Turklāt tirdzniecības vietām regulatoriem ir jāsniedz sīks apraksts par to, kā tie 
ievēro FITR noteiktās pirmstirdzniecības pārredzamības prasības.

Grozījums Nr. 627
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, iesniegt 
kompetentajai iestādei sīki izstrādātu 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai 
regulētās tirdzniecības sistēmas darbības 
aprakstu. Par jebkuru ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam 
piešķirto atļauju darboties kā daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai jānosūta paziņojums 

8. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
iesniegt kompetentajai iestādei sīki 
izstrādātu daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas darbības aprakstu. Par jebkuru 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam piešķirto atļauju darboties 
kā daudzpusējai tirdzniecības sistēmai un 
regulētai tirdzniecības sistēmai jānosūta 
paziņojums EVTI. EVTI izveido visu 
Savienības daudzpusējo tirdzniecības 
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EVTI. EVTI izveido visu Savienības 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un
regulēto tirdzniecības sistēmu sarakstu. 
Sarakstā iekļauj informāciju par 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu sniegtajiem 
pakalpojumiem, un katrai daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai piešķir unikālu 
kodu, ko izmanto paziņojumos saskaņā ar 
23. pantu un Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] un 5. un 9. pantu. Šo sarakstu 
regulāri atjaunina. EVTI šo sarakstu 
publicē un regulāri to atjaunina savā 
tīmekļa vietnē.

sistēmu sarakstu. Sarakstā iekļauj 
informāciju par daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu sniegtajiem pakalpojumiem, un 
katrai daudzpusējai tirdzniecības sistēmai 
piešķir unikālu kodu, ko izmanto 
paziņojumos saskaņā ar 23. pantu un 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] un 5. un 
9. pantu. Šo sarakstu regulāri atjaunina. 
EVTI šo sarakstu publicē un regulāri to 
atjaunina savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, kā būtu jāsvītro visas tirdzniecības 
platformas daudzpusējā tirdzniecībā, ko izmanto tirgus dalībnieki vai ieguldījumu 
sabiedrības, uz ko attiecas īsta tirgus noteikumi (proti, pārredzamība, nediskrecionāra 
izpilde, nediskriminējoša piekļuve un tirgus pilnīga pārraudzība).

Grozījums Nr. 628
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, kas 
izmanto daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmu, iesniegt to locekļu un/vai 
lietotāju sarakstu kompetentajai iestādei 
un EVTI.

Or. en

Pamatojums

Konkurenci, ko veiksmīgi radījusi FITD 1, veicina gandrīz tikai lietotāju sponsorēta 
iesaistīšanās izpildes darbībās: teju trešdaļa kapitāla tirdzniecības notiek lietotāju 
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kontrolētās izpildes vietās. Tomēr ir jārisina interešu konflikti, kas rodas no organizētas 
tirdzniecības vietas īpašnieka, dalībnieka vai lietotāja statusa apvienošanas, kas var ietekmēt 
ieguldītāju aizsardzību, cenu veidošanas procesa kopējo efektivitāti un tirgus uzraudzību.

Grozījums Nr. 629
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a EVTI izstrādā īstenošanas tehniskos 
standartus, lai precizētu apmēru, kādā uz 
saliktiem darījumu pakalpojumiem (kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. … [FITR] 
2. pantā) attiecina 18. panta 1.–3. punktu 
un 20. panta 3. punktu.
EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai tiek piešķiras pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
______________
* OV, lūdzu, ievietot datumu:

Or. en

Pamatojums

Salikti darījumu pakalpojumi arī ir jānošķir no tradicionālām tirdzniecības izpildes 
darbībām, un prasības attiecībā, piemēram, uz labāko iespējamo izpildi, tirdzniecības vietas 
noteikumiem, piekļuvi regulētai tirdzniecības sistēmai vai tirdzniecības apturēšanu nav nedz 
atbilstīgas, nedz piemērotas šim pakalpojumu veidam. Šādu noteikumu piemērošana saliktiem 
darījumu pakalpojumiem var padarīt tos par neīstenojamiem. Tāpēc precizēšanas nolūkā 
EVTI ir jāizstrādā īstenošanas tehniskie standarti.

Grozījums Nr. 630
Sirpa Pietikäinen
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Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Tirdzniecības procedūra

Dalībvalstis pieprasa, lai visi darījumi ar 
finanšu instrumentiem tiek veikti 
regulētos tirgos, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās, sistemātiskos 
internalizētājos vai regulētās tirdzniecības 
sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām vai tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
papildus 16. un 18. pantā noteiktajām 
prasībām noteikt nediskrecionārus 
noteikumus rīkojumu izpildei sistēmā.

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām vai tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
papildus 16. un 18. pantā noteiktajām 
prasībām noteikt un ieviest 
nediskrecionārus noteikumus rīkojumu 
izpildei sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Taisnīgām un sakārtotām daudzpusējas tirdzniecības vietām ir jāizpilda dalībnieku rīkojumi 
uz nediskrecionāra pamata — tādai ir jābūt daudzpusējas tirdzniecības sistēmas prasībai.

Grozījums Nr. 632
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
18. panta 4. punktā minētajiem 
noteikumiem, ar kuriem nosaka piekļuvi 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, 
jāatbilst 55. panta 3. punktā minētajām 
prasībām.

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
18. panta 3. punktā minētajiem 
noteikumiem, ar kuriem nosaka piekļuvi 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, 
jāatbilst 55. pantā minētajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla uz daudzpusēju tirdzniecības sistēmu attiecināt vieglāku režīmu par regulētam 
tirgum piemēroto.

Grozījums Nr. 633
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai noteikumi, kas 
reglamentē piekļuvi, nodrošina, ka 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma 
nemainīgi ir efektīva daudzpusēja sistēma, 
kas apvieno lielu skaitu dažādu trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas interešu 
attiecībā uz finanšu instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Noteikumus, kas reglamentē piekļuvi, neizstrādā tā, lai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
būtu tikai viens dalībnieks no ļoti ierobežota dalībnieku skaita.
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Grozījums Nr. 634
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību 
ieguldījumu sabiedrībām un tirgus 
organizētājiem, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, veikt pasākumus, 
lai nepārprotami konstatētu un pārvaldītu 
iespējamo negatīvo ietekmi, kas rodas 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai vai tās 
dalībnieku darbībai no interešu konflikta 
starp daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, 
tās īpašnieku un operatora interesēm un 
pareizu daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas darbību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants attiecas gan uz daudzpusējās tirdzniecības sistēmām, gan uz regulētām tirdzniecības 
sistēmām, un tāpēc tas ir jāiekļauj 18. pantā.

Grozījums Nr. 635
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
veikt pasākumus, lai nepārprotami 
konstatētu un pārvaldītu iespējamo 
negatīvo ietekmi, kas rodas daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai vai tās dalībnieku 

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
veikt pasākumus, lai nepārprotami 
konstatētu un pārvaldītu iespējamo 
negatīvo ietekmi, kas rodas daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai vai tās dalībnieku 
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darbībai no interešu konflikta starp 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, tās 
īpašnieku un operatora interesēm un 
pareizu daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas darbību.

darbībai no interešu konflikta starp 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, tās 
īpašnieku un operatora interesēm un 
pareizu daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas darbību, nodrošinot atbilstību 48., 
49. un 50. pantā paredzētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla šajā sakarā paredzēt atšķirīgus noteikumus daudzpusējas tirdzniecības sistēmām 
un regulētajiem tirgiem.

Grozījums Nr. 636
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai jābūt 
ieviestām efektīvām sistēmām, procedūrām 
un noteikumiem saskaņā ar 51. panta 
nosacījumiem.

4. Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai 
jāatbilst 51. un 51.a pantā noteiktajām 
prasībām un tādēļ jābūt ieviestām 
efektīvām sistēmām, procedūrām un 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai jābūt 
ieviestām efektīvām sistēmām, procedūrām 
un noteikumiem saskaņā ar 51. panta 

4. Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai jābūt 
ieviestām efektīvām sistēmām, procedūrām 
un noteikumiem saskaņā ar 51. panta 
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nosacījumiem. nosacījumiem vai citām daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas tirdzniecības 
modelim atbilstīgām procedūrām un 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, ko izmanto fiksētu ienākumu un atvasināto instrumentu 
tirgos, neatbildīs Komisijas priekšlikuma 51. pantā ietvertajām prasībām, kas paredzētas lielu 
tirdzniecības apjomu apmaiņai, jo šādi darījumi nenotiek tik bieži.

Grozījums Nr. 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa, lai tirdzniecības 
platformā būtu vismaz četri būtībā aktīvi 
locekļi vai lietotāji, kuriem ir iespēja 
sazināties ar pārējiem par cenu veidošanu 
sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tirdzniecības vietas daudzpusīgumu, proti, to, ka visi dalībnieki var sazināties 
savā starpā, ir būtiski novērst to, ka viena vienība ir partneris visām platformas tirdzniecības 
sabiedrībām. Tāpēc ir jānosaka, ka ir jābūt vismaz 4 aktīviem tirdzniecības dalībniekiem.

Grozījums Nr. 639
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a EVTI izstrādā regulatīvos tehniskos 
standartus, nosakot kritērijus, kas 
apliecina daudzpusējas sistēmas 
efektivitāti.
EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]*.
Komisijai tiek piešķiras pilnvaras pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus, kas 
minēti pirmajā apakšpunktā, saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
______________
* OV, lūdzu, ievietot datumu:

Or. en

Grozījums Nr. 640
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Īpašas prasības attiecībā uz ārpusbiržu

Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības neizpilda klientu ārpusbiržas 
rīkojumus saistībā ar finanšu 
instrumentiem, kas ir mazāki par tirgus 
standartu.
Dalībvalstis pieprasa, lai klientu rīkojumu 
izpilde sistemātiski netiek veikta 
ārpusbiržā.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu ieguldītājus, ir skaidri jānosaka, ka klientu rīkojumi saistībā ar finanšu 
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instrumentiem, kas ir mazāki par tirgus standartu vai tiek izpildīti sistemātiski, netiek veikti 
ārpusbiržā.


