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Grozījums Nr. 641
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] Pants svītrots.

Or. en

Pamatojums

Regulētas tirdzniecības sistēmas kategorija ir svītrota, jo uz visām tirdzniecības platformām, 
ko vada tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, daudzpusējā tirdzniecībā jāattiecina 
pienācīgi tirgus noteikumi (t. i., pārredzamība, nediskrecionāra izpilde, nediskriminējoša 
piekļuve un pilnīga tirgus uzraudzība).

Grozījums Nr. 642
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] Pants svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 643
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
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sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu sabiedrība 
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
pašas izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā. Regulētā tirdzniecības sistēma 
neizveido savienojumu ar citu regulēto 
tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu, bez klienta 
piekrišanas. Regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs regulāri publicē 
datus saskaņā ar 27. panta 2. punkta 
noteikumiem, iedalot pēc rīkojumiem, kas 
izpildīti, izmantojot organizētājam 
piederošu kapitālu, un rīkojumiem starp 
trešās personas pirkšanas un pārdošanas 
interesēm. Ieguldījumu sabiedrība 
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
pašas izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā. Regulētā tirdzniecības sistēma 
neizveido savienojumu ar citu regulēto 
tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas, ja vien regulētas 
tirdzniecības sistēmas organizētājs nevar 
uzskatāmi parādīt atbilstību prasībām šajā 
direktīvā un Regulā (ES) Nr..../.... [FITR] 
un to, ka šāda darbība atbalsta 27. panta 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu 
sabiedrība nedarbojas kā sistemātisks 

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu ar 
akcijām, depozitārija kvītīm, biržā 
tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, izveidot 
pasākumus, kuri neļauj izpildīt klientu 
rīkojumus regulētās tirdzniecības sistēmās, 
izmantojot ieguldījumu sabiedrībai vai 
tirgus organizētājam, kas darbojas regulētā 
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internalizētājs pašas izmantotā regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Regulētā 
tirdzniecības sistēma neizveido 
savienojumu ar citu regulēto tirdzniecības 
sistēmu tā, ka dažādi regulēto tirdzniecības 
sistēmu ražojumi mijiedarbojas.

tirdzniecības sistēmā, piederošo kapitālu, 
izņemot gadījumus, ja to veic, 
pamatojoties uz saskaņotu pamatsummu, 
vai ar klienta piekrišanu. Regulētas 
tirdzniecības sistēmas organizētājs 
regulāri publicē datus saskaņā ar 
27. panta 2. punkta noteikumiem, iedalot 
pēc rīkojumiem, kas izpildīti, izmantojot 
organizētājam piederošu kapitālu, un 
rīkojumiem starp trešās personas 
pirkšanas un pārdošanas interesēm.
Regulētā tirdzniecības sistēma neizveido 
savienojumu ar citu regulēto tirdzniecības 
sistēmu tā, ka dažādi regulēto tirdzniecības 
sistēmu ražojumi mijiedarbojas, ja vien 
regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nevar uzskatāmi parādīt 
atbilstību prasībām šajā direktīvā un 
Regulā (ES) Nr..../.... [FITR] un to, ka 
šāda darbība atbalsta 27. panta prasības.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un regulētām tirdzniecības sistēmām attiecībā uz 
interešu konfliktiem, pamatojoties uz klienta spēju iesaistīties. Regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājam jāļauj izpildīt rīkojumus, izmantojot paša kapitālu, pamatojoties uz 
„saskaņotu pamatsummu”. Aizliegums veikt tirdzniecību savā vārdā varētu samazināt tirgus 
likviditāti, ko galīgie ieguldītāji izmanto savai riska pārvaldībai. Tekstā arī prasīts regulētām 
tirdzniecības sistēmām publicēt klientiem datus, kas parāda izpildes kvalitāti.

Grozījums Nr. 645
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
nedarboties kā sistemātiskam 
internalizētājam pašu izmantotā regulētā 
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sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu 
sabiedrība nedarbojas kā sistemātisks 
internalizētājs pašas izmantotā regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Regulētā 
tirdzniecības sistēma neizveido 
savienojumu ar citu regulēto tirdzniecības 
sistēmu tā, ka dažādi regulēto tirdzniecības 
sistēmu ražojumi mijiedarbojas.

tirdzniecības sistēmā. Regulētā 
tirdzniecības sistēma neizveido 
savienojumu ar citu regulēto tirdzniecības 
sistēmu tā, ka dažādi regulēto tirdzniecības 
sistēmu ražojumi mijiedarbojas.

Ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kas izmanto regulētas 
tirdzniecības sistēmas, ļauj klientiem 
izvēlēties, vai viņu rīkojumi tiek izpildīti, 
izmantojot ieguldījumu sabiedrībai vai 
tirgus organizētājam piederošo kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Lai regulēta tirdzniecības sistēma darbotos, nepieciešams, lai ieguldījumu sabiedrība izmanto 
sev piederošo kapitālu, jo pircējas puses sabiedrības nevēlas kļūt par savstarpējiem darījumu 
partneriem, papildinot procesu ar nevēlamu risku. Šā iemesla dēļ regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājam jābūt iespējai izmantot savu kapitālu, lai veicinātu klienta darījumus 
un attiecīgi pārsniegtu izpildes gaitā radušos risku pret klientu. Tomēr klientam jābūt iespējai 
izvēlēties, vai viņš vēlas vai nevēlas, lai viņa rīkojumi mijiedarbojas ar paša kapitālu.

Grozījums Nr. 646
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu 

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu, izņemot gadījumus, ja 
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sabiedrība nedarbojas kā sistemātisks 
internalizētājs pašas izmantotā regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Regulētā 
tirdzniecības sistēma neizveido 
savienojumu ar citu regulēto tirdzniecības 
sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

attiecīgais klients ir rakstveidā izvēlējies 
iesaistīties pasākumos, kas ļauj izpildīt 
klienta rīkojumus šajā regulētajā 
tirdzniecības sistēmā, izmantojot 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas darbojas šajā 
regulētajā tirdzniecības sistēmā, piederošo 
kapitālu klienta veicināšanas nolūkā. 

Or. en

Grozījums Nr. 647
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu sabiedrība 
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
pašas izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā. Regulētā tirdzniecības sistēma 
neizveido savienojumu ar citu regulēto 
tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu, izņemot gadījumu, ja 
tiek izmantots paša kapitāls, lai 
ieguldījumu sabiedrībai ļautu izpildīt 
rīkojumus, ko ierosinājuši klienti, atbildēt 
uz klienta pieprasījumu veikt darījumu vai 
citādi panākt vislabāko izpildi sava klienta 
vārdā; vai izpildīt nodrošinājumu, lai 
novērstu risku saistībā ar klienta 
darījumiem, vai atspoguļot intereses un 
pozīcijas, kas izriet no riskiem, kuri 
slēpjas aiz klienta darījumiem. Uz pašu 
kapitāla izmantošanu regulētā 
tirdzniecības sistēmā attiecas stingri 
pasūtījumu apstrādes noteikumi, lai 
novērstu interešu konfliktus, un
ieguldījumu sabiedrība izpauž saviem 
klientiem, kā viņu pašu kapitālu var 
izmantot regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Ieguldījumu sabiedrība, kas izmanto 
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regulētu tirdzniecības sistēmu, nedarbojas 
kā sistemātisks internalizētājs pašas 
izmantotā regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Regulētā tirdzniecības sistēma neizveido 
savienojumu ar citu regulēto tirdzniecības 
sistēmu tā, ka dažādi regulēto tirdzniecības 
sistēmu ražojumi mijiedarbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 648
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu sabiedrība 
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
pašas izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā. Regulētā tirdzniecības sistēma 
neizveido savienojumu ar citu regulēto 
tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, vai 
kādam uzņēmumam, kas ietilpst tās pašas 
grupas uzņēmumos, un/vai ieguldījumu 
sabiedrības un/vai tirgus organizētāja 
juridiskajai vienībai piederošo kapitālu. 
Ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, vai kāds uzņēmums, kas 
ietilpst tās pašas grupas uzņēmumos, 
un/vai ieguldījumu sabiedrības un/vai 
tirgus organizētāja juridiskā vienība
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
paša izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā, un regulēta tirdzniecības sistēma 
nesaistās ar sistemātisku internalizētāju 
veidā, kas ļauj mijiedarboties regulētas 
tirdzniecības sistēmas rīkojumiem un 
sistemātiska internalizētāja rīkojumiem 
vai kotējumiem. Regulētā tirdzniecības 
sistēma neizveido savienojumu ar citu 
regulēto tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi 
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regulēto tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu sabiedrība 
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
pašas izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā. Regulētā tirdzniecības sistēma 
neizveido savienojumu ar citu regulēto 
tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu, ja vien tie nesaņem 
savu klientu iepriekšēju piekrišanu pirms 
to rīkojumu izpildes un, pamatojoties uz 
pienākumu, kas norādīts 27. panta 
1. punktā. Ieguldījumu sabiedrība 
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
pašas izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā. Regulētā tirdzniecības sistēma 
neizveido savienojumu ar citu regulēto 
tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Anne E. Jensen

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

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
izveidot pasākumus, kuri neļauj izpildīt 
klientu rīkojumus regulētās tirdzniecības 
sistēmās, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
darbojas regulētā tirdzniecības sistēmā, 
piederošo kapitālu. Ieguldījumu sabiedrība 
nedarbojas kā sistemātisks internalizētājs 
pašas izmantotā regulētā tirdzniecības 
sistēmā. Regulētā tirdzniecības sistēma 
neizveido savienojumu ar citu regulēto 
tirdzniecības sistēmu tā, ka dažādi regulēto 
tirdzniecības sistēmu ražojumi 
mijiedarbojas.

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
kuras nodrošina kapitāla vērtspapīru 
tirdzniecības organizētu izpildi un 
sagatavošanu, izveidot pasākumus, kuri 
neļauj izpildīt klientu rīkojumus regulētās 
tirdzniecības sistēmās, izmantojot 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas darbojas regulētā 
tirdzniecības sistēmā, piederošo kapitālu. 
Ieguldījumu sabiedrība nedarbojas kā 
sistemātisks internalizētājs pašas izmantotā 
regulētā tirdzniecības sistēmā. Regulētā 
tirdzniecības sistēma neizveido 
savienojumu ar citu regulēto tirdzniecības 
sistēmu tā, ka dažādi regulēto tirdzniecības 
sistēmu ražojumi mijiedarbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ieguldījumu sabiedrību vai tirgus 
organizētāju, kas izmanto regulētu 
tirdzniecības sistēmu, ziņā ir tas, kā 
jāizpilda darījums un kā mijiedarbojas 
klienti.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ieguldījumu sabiedrību vai tirgus 
organizētāju, kas izmanto regulētu 
tirdzniecības sistēmu, ziņā ir tas, kā 
jāizpilda darījums un kā mijiedarbojas 
klienti.

Or. en

Pamatojums

Grozījums precizē regulētas tirdzniecības sistēmas sniegto rīcības brīvību.

Grozījums Nr. 653
Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka jebkādi 
piekļuves ierobežojumi, ko nosaka 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kas izmanto regulētas 
tirdzniecības sistēmas, kuras nodrošina 
kapitāla vērtspapīru tirdzniecības 
organizētu izpildi un sagatavošanu, 
ierobežo piekļuvi regulētai tirdzniecības 
sistēmai tikai ieguldījumu sabiedrības vai 
organizētāja klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisiju kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
paredz pasākumus, lai nepārprotami 
konstatētu un pārvaldītu iespējamo 
negatīvo ietekmi, kas rodas regulētai 
tirdzniecības sistēmai vai tās dalībnieku 
darbībai no jebkāda interešu konflikta 
starp regulētas tirdzniecības sistēmas, tās 
īpašnieku un organizētāja interesēm un 
pareizu regulētas tirdzniecības sistēmas 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Pietiekams ieguldītāju aizsardzības līmenis ir vajadzīgs visā ES. Dalībvalstīm jāapmainās ar 
labāko praksi.

Grozījums Nr. 655
Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Attiecībā uz 1.a punktu klienti nav 
II pielikuma I daļas 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā ietvertās vienības.

Or. en

Grozījums Nr. 656
Anne E. Jensen
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Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Attiecībā uz regulētām tirdzniecības 
sistēmām, kuras nodrošina tādu kapitāla 
vērtspapīru tirdzniecības organizētu 
izpildi un sagatavošanu, kam ir 
ievērojama tirgus daļa, dalībvalstis 
pieprasa, lai 18. panta 3. punktā minētie 
noteikumi par piekļuvi regulētai 
tirdzniecības sistēmai atbilst 55. panta 
5. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījumā par regulētas tirdzniecības 
sistēmas atļauju ietver sīku paskaidrojumu, 
kāpēc sistēma nav atbilstoša vai nevar 
darboties kā regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma vai sistemātisks 
internalizētājs.

2. Pieprasījumā par regulētas tirdzniecības 
sistēmas atļauju ietver sīku paskaidrojumu, 
kāpēc sistēma nav atbilstoša vai nevar 
darboties kā regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma vai sistemātisks 
internalizētājs. Šo paskaidrojumu nosūta 
EVTI. EVTI viena mēneša laika izdod 
atzinumu, vai tā uzskata, ka 
paskaidrojums uzskatāmi parāda, ka 
sistēma neatbilst vai nu regulētam tirgum, 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, vai 
sistemātiskam internalizētājam un nevar 
attiecīgi darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Pascal Canfin
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc EVTI atzinuma saņemšanas 
regulētas tirdzniecības sistēmas piederības 
dalībvalsts piešķir atļauju vadīt regulētu 
tirdzniecības sistēmu tikai tad, ja sniegtais 
paskaidrojums uzskatāmi parāda, ka 
sistēma neatbilst vai nu regulētam tirgum, 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, vai 
sistemātiskam internalizētājam un nevar 
attiecīgi darboties.

Or. en

Pamatojums

Regulēta tirdzniecības sistēma neaizstāj spēkā esošās FITD kategorijas.

Grozījums Nr. 659
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja kompetentā iestāde nepiekrīt 
regulētas tirdzniecības sistēmas piederības 
dalībvalsts novērtējumam, ka sistēma 
neatbilst vai nu regulētam tirgum, 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, vai 
sistemātiskam internalizētājam un nevar 
attiecīgi darboties, minētā kompetentā 
iestāde var jautājumu nosūtīt atpakaļ 
EVTI, kura var rīkoties saskaņā ar tai 
atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
19. pantam piešķirtajām pilnvarām.

Or. en
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Pamatojums

Vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū nevar nodrošināt, ja neviens mehānisms 
neizvairās no atšķirīga valsts skaidrojuma.

Grozījums Nr. 660
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā ir pieejams finanšu 
instruments, dalībvalstis nodrošina, ka 
regulētām tirdzniecības sistēmām ir 
atļauts izpildīt tikai šā konkrētā finanšu 
instrumenta tiesīgo darījumu partneru 
apjoma ziņā lielos rīkojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nosaka prasību regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kurās var veikt vai 
kuras ļauj veikt algoritmisko tirdzniecību,
ieviest efektīvas sistēmas, procedūras un 
pasākumus, lai tās atbilstu 51. panta 
nosacījumiem.

4. Dalībvalstis nosaka prasību attiecībā uz 
regulētu tirdzniecības sistēmu ieviest 
efektīvas sistēmas, procedūras un 
pasākumus, lai tās atbilstu 51. panta 
nosacījumiem vai citām procedūrām un 
pasākumiem, kas attiecas uz regulētas 
tirdzniecības sistēmas tirdzniecības 
modeli.

Or. en
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Pamatojums

Nosacījumiem attiecībā uz daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām jābūt vienādiem sistēmu izturētspējas, bloķēšanas sistēmu un elektroniskās 
tirdzniecības jomā. Grozījums saskaņots ar 19. panta 4. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 662
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nosaka prasību regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kurās var veikt vai 
kuras ļauj veikt algoritmisko tirdzniecību,
ieviest efektīvas sistēmas, procedūras un 
pasākumus, lai tās atbilstu 51. panta 
nosacījumiem.

4. Dalībvalstis nosaka, lai regulētas
tirdzniecības sistēmas atbilstu 51. un 
51.a panta nosacījumiem un lai tām būtu
efektīvas sistēmas, procedūras un 
pasākumi šādai rīcībai.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus organizētāji, kas 
izmanto regulētu tirdzniecības sistēmu, 
veic atbilstošus pasākumus, lai noteiktu 
un pārvaldītu jebkādus interešu 
konfliktus, kas izriet saistībā ar to 
regulētās tirdzniecības sistēmas 
uzraudzību un darbību.

Or. en
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Pamatojums

Ieguldījumu sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas izmanto regulētu tirdzniecības 
sistēmu, jānosaka un jāpārvalda interešu konflikti, lai nodrošinātu atbilstošu pieeju 
darījumiem. Tas nodrošinās, ka klienti ir pietiekami pasargāti arī tad, ja pašu kapitāls tiek 
izmantots klienta veicināšanas nolūkā, kas arī bija jānodrošina visam pašu kapitāla 
aizliegumam.

Grozījums Nr. 664
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja regulēta tirdzniecība sistēma 
izpilda tādu pašu darījumu apjomu kā 
konkurējošas daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas vai regulētie tirgi ar tiem pašiem 
finanšu instrumentiem vai ievērojamu 
darījumu apjomu, ko veic ar šo finanšu 
instrumentu, dalībvalstis pieprasa, lai šī 
regulētā tirdzniecības sistēma atbilst 
visām daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp tirdzniecības vietām. Vienāds profils, 
vienādi noteikumi.

Grozījums Nr. 665
Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu, kad 
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uzskata, ka regulētai tirdzniecības 
sistēmai ir ievērojama tirgus daļa, kā 
norādīts 1.c punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 666
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EVTI veic salīdzinošu izvērtēšanu, lai 
noteiktu labāko praksi attiecībā uz 
notiekošo uzraudzību dalībvalstīs, un 
sniedz konsultācijas Komisijai vēlākais 
līdz [...]* par pasākumiem, kas varētu 
nodrošināt stingrāku uzraudzību 
dalībvalstīs.
__________________
* OV: lūgums ievietot datumu ― 2 gadi 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Pietiekams ieguldītāju aizsardzības līmenis ir vajadzīgs visā ES. Dalībvalstīm jāapmainās ar 
labāko praksi.

Grozījums Nr. 667
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
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sabiedrības veic jebkādus piemērotus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai identificētu 
interešu konfliktus starp pašām 
ieguldījumu sabiedrībām, tostarp to 
pārvaldītājiem, darbiniekiem un saistītiem 
aģentiem vai personām, kam ir tieša vai 
netieša saikne ar tiem saistībā ar kontroli, 
un to klientiem vai starp kādu klientu un 
citu klientu, kas rodas, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus, vai abus.

sabiedrības veic jebkādus piemērotus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai identificētu 
visus interešu konfliktus starp pašām 
ieguldījumu sabiedrībām, tostarp to 
pārvaldītājiem, darbiniekiem un saistītiem 
aģentiem vai personām, kam ir tieša vai 
netieša saikne ar tiem saistībā ar kontroli, 
un to klientiem, starp kādu klientu un citu 
klientu, kas rodas, sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus vai papildpakalpojumus, vai 
lai identificētu interešu konfliktus, ko 
izraisa pamudinājumi vai konflikti, kuri 
rodas ieguldījumu sabiedrībās, kas pārdod 
savus produktus, vai to kombinācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 668
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības veic jebkādus piemērotus
pasākumus, kas vajadzīgi, lai identificētu 
interešu konfliktus starp pašām 
ieguldījumu sabiedrībām, tostarp to 
pārvaldītājiem, darbiniekiem un saistītiem 
aģentiem vai personām, kam ir tieša vai 
netieša saikne ar tiem saistībā ar kontroli, 
un to klientiem vai starp kādu klientu un 
citu klientu, kas rodas, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus, vai abus.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības veic visus vajadzīgos
pasākumus, kas vajadzīgi, lai identificētu 
interešu konfliktus starp pašām 
ieguldījumu sabiedrībām, tostarp to 
pārvaldītājiem, darbiniekiem un saistītiem 
aģentiem vai personām, kam ir tieša vai 
netieša saikne ar tiem saistībā ar kontroli, 
un to klientiem vai starp kādu klientu un 
citu klientu, kas rodas, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus, vai abus.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrība 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu noteikusi 
interešu konfliktu pārvaldībai, nav 
pietiekami, lai ar attiecīgu pārliecību 
nodrošinātu, ka klientu interešu kaitējuma
risks būs novērsts, ieguldījumu sabiedrība 
skaidri atklāj interešu konfliktu vispārējo 
būtību un/vai avotus klientam pirms 
darbību uzsākšanas tā vārdā.

2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrība 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu noteikusi 
interešu konfliktu pārvaldībai vai 
novēršanai, nav pietiekami, lai ar attiecīgu 
pārliecību nodrošinātu, ka klientu interešu 
kaitējuma risks būs novērsts, ieguldījumu 
sabiedrība skaidri atklāj interešu konfliktu 
vispārējo būtību un/vai avotus klientam 
pirms darbību uzsākšanas tā vārdā.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no interešu konflikta starp pakalpojumu sniedzējiem un ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 670
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrība 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu noteikusi 
interešu konfliktu pārvaldībai, nav 
pietiekami, lai ar attiecīgu pārliecību 
nodrošinātu, ka klientu interešu kaitējuma 
risks būs novērsts, ieguldījumu sabiedrība 
skaidri atklāj interešu konfliktu vispārējo 
būtību un/vai avotus klientam pirms 
darbību uzsākšanas tā vārdā.

2. Pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrības 
pieņēmušas, lai sniegtu novērtējumu, 
samaksu, atlīdzību vai veicināšanu 
attiecībā uz 1. punktā minētajām 
personām, nevienā brīdī nepamudina tās 
rīkoties veidā, kas neatbilst to klientu
interesēm. Šie pasākumi jo īpaši 
nepamudina nevienu personu, tostarp 
pašas sabiedrības, to pārvaldītājus, 
darbiniekus un saistītos aģentus vai 
ikvienu personu, kam ir tieša vai netieša 
saistība ar tām kontroles jomā, ieteikt 
konkrētu finanšu instrumentu vai 
konkrētu finanšu instrumentu kategoriju 
saviem klientiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka jebkādi 
ikviena fonda tieši saņemtie ienākumi tiek 
atgriezti fonda turētājiem kā visu tiešo 
izmaksu neto. Ja šīs tiešās izmaksas 
nosaka fonda pārvaldības grupas 
asociētie uzņēmumi, tām jābūt 
proporcionālām atbilstošajām ārējām 
izmaksām un tās jāapstiprina 
neatkarīgiem direktoriem.

Or. en

Pamatojums

Tiešās izmaksas jāatgriež attiecīgā fonda turētājam, lai samazinātu iespējamos interešu 
konfliktus.

Grozījums Nr. 672
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrība 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu noteikusi 
interešu konfliktu pārvaldībai, nav 
pietiekami, lai ar attiecīgu pārliecību 
nodrošinātu, ka klientu interešu kaitējuma 
risks būs novērsts, ieguldījumu sabiedrība 
skaidri atklāj interešu konfliktu vispārējo 
būtību un/vai avotus klientam pirms

2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrība 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu noteikusi 
interešu konfliktu pārvaldībai, nav 
pietiekami, lai ar attiecīgu pārliecību 
nodrošinātu, ka klientu interešu kaitējuma 
risks būs novērsts, ieguldījumu sabiedrība 
neveic darbību klienta vārdā.
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darbību uzsākšanas tā vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrība 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu noteikusi 
interešu konfliktu pārvaldībai, nav 
pietiekami, lai ar attiecīgu pārliecību 
nodrošinātu, ka klientu interešu kaitējuma 
risks būs novērsts, ieguldījumu sabiedrība 
skaidri atklāj interešu konfliktu vispārējo 
būtību un/vai avotus klientam pirms 
darbību uzsākšanas tā vārdā.

2. Ja organizatoriski vai administratīvi 
pasākumi, ko ieguldījumu sabiedrība 
saskaņā ar 16. panta 3. punktu noteikusi 
interešu konfliktu novēršanai, nav 
pietiekami, lai ar attiecīgu pārliecību 
nodrošinātu, ka klientu interešu kaitējuma 
risks būs novērsts, ieguldījumu sabiedrība 
skaidri atklāj interešu konfliktu vispārējo 
būtību un/vai avotus klientam pirms 
darbību uzsākšanas tā vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 674
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem 
aktiem saskaņā ar 94. pantu pieņemt 
pasākumus:

3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu:

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums un joma, kurā EVTI jau ir sniegusi norādījumus, tāpēc piemērotāk ir 
pilnvarot EVTI.
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Grozījums Nr. 675
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai noteiktu atbilstošus kritērijus to 
interešu konfliktu noteikšanai, kuru 
esamība var kaitēt ieguldījumu sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm.

b) lai noteiktu atbilstošus kritērijus to 
interešu konfliktu noteikšanai, kuru 
esamība var kaitēt ieguldījumu sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm.
Iekļautajās jomās ietver vismaz 
ieguldījumu produktu tirdzniecības mērķu 
izmantošanu, atalgojumu, atlīdzību vai 
maksājumus graudā, ko maksā tās 
darbiniekiem vai aģentiem, kuri iesaistīti 
konsultēšanā par finanšu instrumentiem 
vai to pārdošanā privātajiem klientiem, un 
darbinieku vai aģentu darbības pārskatus, 
kas pamudina šos darbiniekus vai aģentus 
rīkoties citādi, nekā katra atsevišķā 
privātā klienta interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 676
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai noteiktu atbilstošus kritērijus to 
interešu konfliktu noteikšanai, kuru 
esamība var kaitēt ieguldījumu sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm.

b) lai noteiktu atbilstošus kritērijus to 
interešu konfliktu noteikšanai, kuru 
esamība var kaitēt ieguldījumu sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm.
Tas ietver ieguldījumu produktu 
tirdzniecības mērķu nesamērīgu 
izmantošanu, kas, iespējams, kaitē 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas 
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kvalitātei un objektivitātei.

Or. en

Pamatojums

Darbinieki, kas vēlas rīkoties saskaņā ar tiesību normām un savu profesionālismu un 
zināšanām, dažkārt nonāk situācijās, kurās noderīgu konsultāciju pieprasījums ir pretrunā ar 
tirdzniecības mērķiem. Tirdzniecības mērķi paši par sevi nav slikti, taču tiem jābūt 
atbilstošiem un samērīgiem, un tie nekādā veidā nedrīkst būt pretrunā ar kvalitatīvu 
konsultāciju sniegšanu.

Grozījums Nr. 677
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai noteiktu atbilstošus kritērijus to 
interešu konfliktu noteikšanai, kuru 
esamība var kaitēt ieguldījumu sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm.

b) lai noteiktu atbilstošus kritērijus to 
interešu konfliktu noteikšanai, kuru 
esamība var kaitēt ieguldījumu sabiedrības 
klientu vai potenciālo klientu interesēm, 
ieskaitot interešu konfliktus, ko izraisa 
pamudinājumi vai konflikti, kuri rodas 
ieguldījumu sabiedrībās, kas pārdod savus 
produktus.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz [...]*.
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Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
_______________________
* OV, lūgums ievietot datumu: ...

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums un joma, kurā EVTI jau ir sniegusi norādījumus, tāpēc piemērotāk ir 
pilnvarot EVTI.

Grozījums Nr. 679
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus /vai attiecīgā 
gadījumā papildpakalpojumus klientiem, 
ieguldījumu sabiedrība rīkojas godīgi, 
taisnīgi un profesionāli atbilstoši savu 
klientu interesēm un jo īpaši ievēro šajā 
pantā un 25. pantā norādītos principus.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus /vai attiecīgā 
gadījumā papildpakalpojumus klientiem, 
ieguldījumu sabiedrība rīkojas godīgi, 
taisnīgi un profesionāli atbilstoši savu 
klientu interesēm un jo īpaši ievēro 
Regulas (ES) .../... par privāto 
ieguldījumu produktiem un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
9. decembra Direktīvas 2002/92/EK par 
apdrošināšanas starpniecību noteikumus,
šajā pantā un 25. pantā norādītos principus.

Or. fr

Grozījums Nr. 680
Jean-Paul Gauzès

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

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka, ja 
ieguldījumu sabiedrības izveido jaunus 
ieguldījumu produktus vai strukturētus 
noguldījumus par profesionāliem vai 
privātiem klientiem sniegtām 
konsultācijām, šie produkti ir veidoti tā, 
lai atbilstu noteiktā mērķa tirgus 
vajadzībām attiecībā uz konkrēto klientu 
kategoriju (profesionālie vai privātie), un 
ka ieguldījumu sabiedrība veic pamatotas 
darbības, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu 
produkts tiek pārdots un izplatīts 
klientiem mērķa tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 681
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka, ja 
ieguldījumu sabiedrības izveido 
ieguldījumu produktus vai strukturētus 
noguldījumus pārdošanai profesionāliem 
vai privātiem klientiem, šie produkti ir 
veidoti tā, lai atbilstu noteiktā mērķa 
tirgus vajadzībām attiecībā uz konkrēto 
klientu kategoriju, un ka ieguldījumu 
sabiedrība veic pamatotas darbības, lai 
nodrošinātu, i) ja ieguldījumu sabiedrība 
vai tās filiāles veic tiešo tirdzniecību 
privātajiem ieguldītājiem, ieguldījumu 
produkts tiek pārdots un izplatīts 
klientiem mērķa grupā, un/vai ii) ka 
ieguldījumu sabiedrība mērķa tirgum 
piemērotos materiālus ir sagatavojusi un 
darījusi pieejamus ikvienai trešajai 
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personai, kas izplata ieguldījumu 
produktu vai strukturētu noguldījumu 
privātajiem klientiem.

Or. en

Pamatojums

Formulējums jāpaplašina, ievērojot to, ka produktu ražotāji izplata savu produktu, izmantojot 
daudzus dažādus kanālus, kurus tie ne vienmēr var kontrolēt juridiski vai līgumiski. 
Piemēram, konsultantus ieceļ un viņiem bieži vien maksā gala klients, un viņi nav pieskaitāmi 
tai pašai uzņēmumu grupai, kurā ietilpst produkta ražotājs. Ieguldījumu sabiedrība, kas ražo 
produktu, tādā gadījumā nevar līgumiski īstenot trešās personas uzņēmuma tirdzniecības 
procesu.

Grozījums Nr. 682
Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības novērtē izplatīto 
finanšu instrumentu vispārējo atbilstību, 
īpaši, ja tie ir izstrādāti tieši, pienācīgi 
ņemot vērā to īpašības attiecībā uz to 
klientu potenciālās mērķa grupas 
īpašībām un vajadzībām, kuriem šie 
instrumenti ir paredzēti. Dalībvalstis 
pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrības veic 
pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības un izplatīšanas politika 
atbilst piemērotības un atbilstības 
novērtēšanas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paskaidrot, kas ieguldījumu sabiedrībām ir jāveic, lai nodrošinātu, ka 
visi izplatītie finanšu instrumenti, īpaši, ja tie ir izstrādāti tieši, iepriekš ir novērtēti, lai 
nodrošinātu, ka to īpašības atbilst klientu potenciālās mērķa grupas vajadzībām. Ieguldījumu 
sabiedrībai ir jāveic pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības un izplatīšanas 
politika atbilst noteikumiem par piemērotības un atbilstības novērtēšanu.
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Grozījums Nr. 683
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka, ja 
ieguldījumu sabiedrības izveido 
ieguldījumu produktus vai strukturētus 
noguldījumus pārdošanai privātiem 
klientiem, šie produkti ir veidoti tā, lai 
atbilstu noteiktā mērķa tirgus vajadzībām 
attiecībā uz konkrēto klientu kategoriju, 
un ka ieguldījumu sabiedrība veic 
pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījumu produkts tiek pārdots un 
izplatīts klientiem mērķa grupā, ja vien 
produkts nav izstrādāts atbilstoši konkrēta 
klienta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Izpaušana ir klienta informēšanas pamats, informācijas pārredzamību sniedz atbilstošā 
līmenī un laikā, aizliegumi izraisīs klientu, jo īpaši privāto klientu, izslēgšanu no 
konsultēšanas.

Grozījums Nr. 684
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jo īpaši dalībvalstīm jānodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības novērtē izplatīto 
finanšu instrumentu vispārējo atbilstību 
(īpaši, ja tie ir izstrādāti tieši), pienācīgi 
ņemot vērā to īpašības attiecībā uz to 
klientu potenciālās mērķa grupas 
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īpašībām un vajadzībām, kuriem šie 
instrumenti ir paredzēti. Šajā novērtējumā 
ņem vērā pilnu klientu aizsardzību, ko 
piedāvā emitents, kas ir institucionālās 
aizsardzības shēmas loceklis, kā definēts 
Direktīvas 2006/48/EK 80. panta 
8. punktā. Turklāt dalībvalstis pieprasa, 
lai ieguldījumu sabiedrības veic 
pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības un izplatīšanas politika 
atbilst piemērotības un atbilstības 
novērtēšanas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 685
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības novērtē izplatīto 
finanšu instrumentu vispārējo atbilstību, 
īpaši, ja tie ir izstrādāti tieši, pienācīgi 
ņemot vērā to īpašības attiecībā uz to 
klientu potenciālās mērķa grupas 
īpašībām un vajadzībām, kuriem šie 
instrumenti ir paredzēti. Šajā novērtējumā 
ņem vērā pilnu klientu aizsardzību, ko 
piedāvā emitents, kas ir institucionālās 
aizsardzības shēmas loceklis, kā definēts 
Direktīvas 2006/48/EK 80. panta 
8. punktā. Turklāt dalībvalstis pieprasa, 
lai ieguldījumu sabiedrības veic 
pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka 
tirdzniecības un izplatīšanas politika 
atbilst piemērotības un atbilstības 
novērtēšanas noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visa informācija, tostarp tirgvedības 
paziņojumi, ko klientiem vai potenciāliem 
klientiem adresējusi ieguldījumu 
sabiedrība, ir patiesa, skaidra un nav 
maldinoša. Tirgvedības paziņojumi ir 
skaidri identificējami kā tādi.

2. Visa informācija, tostarp reklāma un
tirgvedības paziņojumi, ko klientiem vai 
potenciāliem klientiem adresējusi 
ieguldījumu sabiedrība, ir patiesa, skaidra 
un nav maldinoša. Tirgvedības paziņojumi 
ir skaidri identificējami kā tādi.

Visos reklāmas vai tirgvedības 
paziņojumos skaidri un saredzami, 
II.a pielikumā paredzētajā formātā 
norāda:
a) pakalpojumu sniedzēja kopējās 
izmaksas ieguldījumu pakalpojuma vai 
finanšu instrumenta gadījumā, ko veicina 
ieguldījumu sabiedrība;
b) ieguldījuma kopējās izmaksas 
ieguldījumu pakalpojuma vai finanšu 
instrumenta gadījumā, ko veicina, 
izmantojot tirdzniecības kanālu, ar ko tiek 
piemērotas papildu maksas vai atlaides.

Or. en

Pamatojums

Augsts informācijas atklāšanas līmenis, ieskaitot gan pakalpojumu sniedzēja kopējās 
izmaksas, gan ieguldījuma kopējās izmaksas, nodrošinās, ka ieguldītājiem ir nepieciešamā 
informācija, lai veiktu lietpratīgus ieguldījumu lēmumus.

Grozījums Nr. 687
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ieguldījumu sabiedrībai ir ļauts sniegt 
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tikai vai nu ieguldījumu konsultācijas, 
kas nav neatkarīgas, vai neatkarīgas 
konsultācijas.

Or. en

Pamatojums

Ļaut ieguldījumu sabiedrībām piedāvāt gan konsultācijas, kas nav neatkarīgas, gan 
neatkarīgas konsultācijas, iespējams, var būt ļoti maldinoši klientiem.

Grozījums Nr. 688
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības pastāvīgi sniedz 
valstu kompetentajām iestādēm:
– savu produktu klāstu,
– savu mērķa tirgu aprakstu,
– savu klientu struktūras aprakstu,
– iekšējās tirdzniecības mērķus,
– savu faktisko tirdzniecību,
– savu rīcības kodeksu attiecībā uz 

iekšējiem pamudinājumiem.
Ja viss kādas ieguldījumu sabiedrības 
pārdoto produktu klāsts vai tās iekšējie 
tirdzniecības mērķi neatbilst tās klientu 
struktūrai, tirdzniecības mērķus pārskata 
un uzraudzītājam ir iespēja pārtraukt 
konkrētu produktu tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Astrid Lulling
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klientiem vai potenciāliem klientiem 
sniedz attiecīgu informāciju:

Klientiem vai potenciāliem klientiem 
visaptverošā formā vispiemērotākajā 
laikā, ņemot vērā klienta specifiku, sniedz 
attiecīgu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 690
Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un vai tā pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteikto finanšu instrumentu piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
iepriekš norāda, vai konsultācijas sniedz 
saistībā ar trešās personas pamudinājumu 
pieņemšanu vai saņemšanu un vai tās
pamatojas uz plašu vai ierobežotāku tirgu 
analīzi, un norāda, vai ieguldījumu 
sabiedrība sniegs klientam periodisku
novērtējumu par klientam ieteikto finanšu 
instrumentu piemērotību, un informē 
savus klientus par ieguldījumu 
konsultāciju kopējām izmaksām, izsakot 
kā vienu naudas summu, kurā iekļautas 
gan maksas, ko klients tieši maksājis 
ieguldījumu konsultantam, gan jebkādi 
trešās personas maksāti pamudinājumi. 
Šo informāciju klientam atklāj pirms 
ieguldījumu konsultāciju sniegšanas. 
Informāciju par konsultāciju 
pakalpojumiem un izmaksām sniedz 
pakalpojumu pamatdokumentā, kas 
nepārsniedz [2 lapas], norādot galvenos 
klientam sniegtos pakalpojumus, sīku 
informāciju par konsultanta kvalifikāciju, 
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kā norādīts [28. panta 8.a punktā], un 
kopējās klientam sniedzamo konsultāciju 
izmaksas.
EVTI sagatavo saistošus tehniskos 
standartus, kuros izklāstīts pakalpojumu 
pamatdokumenta obligātais saturs.
Ja izmaksu un pamudinājumu izmaksas 
nevar noteikt pirms konsultāciju 
sniegšanas, tad aprēķina veidu atklāj 
visaptverošā, precīzā un saprotamā veidā 
pakalpojumu pamatdokumentos, 
konsultāciju kopējās izmaksas atklājot 
klientam, tiklīdz tas ir praktiski iespējams. 
Ja ieguldījumu konsultācijas sniedz 
pastāvīgi, informāciju par ieguldījumu 
konsultāciju izmaksām, tostarp par 
pamudinājumiem, sniedz periodiski un 
vismaz reizi gadā. Periodiskajā ziņojumā 
sniedz informāciju par visiem iepriekšējā 
periodā maksātajiem vai saņemtajiem 
pamudinājumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 691
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz
neatkarīgā veidā un vai tā pamatojas uz 
plašu vai ierobežotāku tirgu analīzi, un 
norāda, vai ieguldījumu sabiedrība sniegs 
klientam pastāvīgu novērtējumu par 
klientam ieteikto finanšu instrumentu 
piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
iepriekš norāda konsultāciju sniegšanas 
pamatojumu, tostarp, vai tās pamatojas uz 
plašu vai ierobežotāku tirgu analīzi, un 
norāda, vai ieguldījumu sabiedrība sniegs 
vai nesniegs klientam periodisku
novērtējumu par klientam ieteikto finanšu 
instrumentu piemērotību, un informē 
savus klientus par ieguldījumu 
konsultāciju kopējām izmaksām, izsakot 
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kā vienu naudas summu, kurā iekļautas 
gan maksas, ko klients tieši maksājis 
ieguldījumu konsultantam, gan jebkādi 
trešās personas maksāti pamudinājumi. 
Šo informāciju klientam atklāj pirms 
ieguldījumu konsultāciju sniegšanas,

Or. en

Pamatojums

Grozījumā svītrots vārds „neatkarīgs”, jo tas dalībvalstīs tiek interpretēts dažādi. Arī to 
konsultantu pienākumam, kas „nav neatkarīgi”, jābūt informācijas sniegšanai, ka 
ieguldījumu konsultācijas nav sniegtas neatkarīgi. Grozījuma nolūks ir nodrošināt, ka klients 
ir informēts par to, vai konsultāciju pamatā ir apsvērumi par dažādiem tirgus instrumentiem 
vai ierobežotāku produktu skaitu.

Grozījums Nr. 692
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz 
neatkarīgā veidā un vai tā pamatojas uz 
plašu vai ierobežotāku tirgu analīzi, un
norāda, vai ieguldījumu sabiedrība sniegs 
klientam pastāvīgu novērtējumu par 
klientam ieteikto finanšu instrumentu 
piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem un, kur var būt pieejama 
sīkāka informācija un kā to iegūt,

Or. en

Grozījums Nr. 693
Burkhard Balz

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

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un vai tā pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteikto finanšu instrumentu piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas vai veikta 
portfeļu pārvaldība, informācijā iepriekš
norāda, vai konsultācijas sniedz vai 
portfeļu pārvaldību veic saistībā ar trešās 
personas pamudinājumu pieņemšanu vai 
saņemšanu un vai tās pamatojas uz plašu 
vai ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, 
vai ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
periodisku novērtējumu par klientam 
ieteikto finanšu instrumentu piemērotību,

Or. en

Grozījums Nr. 694
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz 
neatkarīgā veidā un vai tā pamatojas uz 
plašu vai ierobežotāku tirgu analīzi, un 
norāda, vai ieguldījumu sabiedrība sniegs 
klientam pastāvīgu novērtējumu par 
klientam ieteikto finanšu instrumentu 
piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai tās pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu periodisku novērtējumu par 
klientam ieteikto finanšu instrumentu 
piemērotību,

Or. en

Grozījums Nr. 695
Wolf Klinz

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

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un vai tā pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteikto finanšu instrumentu piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz saistībā ar 
trešās personas pamudinājumu 
pieņemšanu vai saņemšanu un vai tās
pamatojas uz plašu vai ierobežotāku tirgu 
analīzi, un norāda, vai ieguldījumu 
sabiedrība sniegs klientam regulāru
novērtējumu par klientam ieteikto finanšu 
instrumentu piemērotību,

Or. en

Grozījums Nr. 696
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un vai tā pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteikto finanšu instrumentu piemērotību, 

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
iepriekš norāda, vai konsultācijas sniedz 
saistībā ar trešās personas pamudinājumu 
pieņemšanu vai saņemšanu un vai tās
pamatojas uz plašu vai ierobežotāku tirgu 
analīzi, un norāda, vai ieguldījumu 
sabiedrība sniegs klientam periodisku
novērtējumu par klientam ieteikto finanšu 
instrumentu piemērotību,

Or. en

Grozījums Nr. 697
Arlene McCarthy

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



AM\901765LV.doc 37/176 PE489.465v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un vai tā pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteikto finanšu instrumentu piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
iepriekš norāda, vai konsultācijas sniedz 
neatkarīgā veidā un vai tās pamatojas uz 
plašu vai ierobežotāku tirgu analīzi, un 
norāda, vai ieguldījumu sabiedrība sniegs 
klientam periodisku novērtējumu par 
klientam ieteikto finanšu instrumentu
piemērotību,

Or. en

Grozījums Nr. 698
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, vai konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un vai tā pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
pastāvīgu novērtējumu par klientam 
ieteikto finanšu instrumentu piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas 
ieguldījumu konsultācijas, informācijā 
norāda, ka konsultācijas sniedz neatkarīgā 
veidā un atbilstoši pieņemamai tirgus
analīzei, kas atbilst klientu interesēm, un 
norāda periodiskumu, kādā ieguldījumu 
sabiedrība sniegs klientam pastāvīgu 
novērtējumu par klientam ieteikto finanšu 
instrumentu piemērotību,

Or. en

Grozījums Nr. 699
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vai ieguldījumu konsultācijās ir ņemts 
vērā viss klienta portfelis, vai arī 
konsultācijas sniedz tikai par konkrētiem 
produktiem,

Or. en

Grozījums Nr. 700
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par tās ierosināto produktu tipoloģiju 
un, ja tos pārvalda tās pašas grupas 
uzņēmums, šādā gadījumā tas identificē 
šos produktus,

Or. en

Grozījums Nr. 701
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vai konsultācijas ir sniegtas tikai par 
vienu darījumu vai pastāvīgi,

Or. en

Grozījums Nr. 702
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par finanšu instrumentiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām; šajā 
informācijā ietver attiecīgus norādījumus 
par risku, kas saistīts ar ieguldījumiem 
šajos instrumentos vai konkrētām 
ieguldījumu stratēģijām, un brīdinājumus 
par šādu risku,

– par finanšu instrumentiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām; šajā 
informācijā ietver visas pamatā esošās 
tiešās un netiešās līdzdalības pilnu 
sadalījumu un apņemšanos sniegt pilnu 
procentuālo sadalījumu vismaz reizi 
ceturksnī ar maksimālo pārskatu 
sniegšanas kavēšanos 60 dienas, un
attiecīgus norādījumus par risku, kas 
saistīts ar ieguldījumiem šajos 
instrumentos vai konkrētām ieguldījumu 
stratēģijām, un brīdinājumus par šādu 
risku,

Or. en

Pamatojums

Augsts informācijas atklāšanas līmenis, ieskaitot gan pakalpojumu sniedzēja kopējās 
izmaksas, gan ieguldījuma kopējās izmaksas, nodrošinās, ka ieguldītājiem ir nepieciešamā 
informācija, lai veiktu lietpratīgus ieguldījumu lēmumus.

Grozījums Nr. 703
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par finanšu instrumentiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām; šajā 
informācijā ietver attiecīgus norādījumus 
par risku, kas saistīts ar ieguldījumiem 
šajos instrumentos vai konkrētām 
ieguldījumu stratēģijām, un brīdinājumus 
par šādu risku,

– par paredzēto mērķa tirgu, finanšu 
instrumentiem, to struktūru un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām; šajā 
informācijā ietver attiecīgus norādījumus 
par risku, kas saistīts ar ieguldījumiem 
šajos finanšu instrumentos vai konkrētām 
ieguldījumu stratēģijām, un brīdinājumus 
par šādu risku,

Or. en
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Grozījums Nr. 704
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par finanšu instrumentiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām; šajā 
informācijā ietver attiecīgus norādījumus 
par risku, kas saistīts ar ieguldījumiem 
šajos instrumentos vai konkrētām 
ieguldījumu stratēģijām, un brīdinājumus 
par šādu risku,

– par finanšu instrumentiem un 
ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām; šajā 
informācijā ietver attiecīgus norādījumus 
par risku, kas saistīts ar ieguldījumiem 
šajos instrumentos vai konkrētām 
ieguldījumu stratēģijām, un brīdinājumus 
par šādu risku, vai uz pakalpojumu vai 
produktu var attiecināt trešo personu 
monetāro vai nemonetāro maksājumu,

Or. en

Grozījums Nr. 705
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izpildes vietām, – par izpildes vietām; ja klienta rīkojumi 
tiek novirzīti uz izpildes vietu, informācijā 
norāda, kādas attiecības ieguldījumu 
sabiedrībai ir ar šo izpildes vietu, kas var 
ietvert maršrutēšanas darbības, iespējas 
iegūt ražotāja atlaides, akciju paketes un 
īpašumtiesības, taču neierobežojot uz tām,

Or. en

Pamatojums

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
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may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Grozījums Nr. 706
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izpildes vietām, – par galvenajām izpildes vietām un

Or. en

Grozījums Nr. 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izmaksām un saistītām maksām. – par izmaksām un saistītām maksām, 
tostarp pilns sadalījums par pārvaldības 
maksām, visām pamatā esošajām 
izmaksām vai maksām un:
a) pakalpojumu sniedzēja kopējām 
izmaksām ieguldījumu pakalpojuma vai 
finanšu instrumenta gadījumā, ko veicina 
ieguldījumu sabiedrība klienta vai 
potenciālā klienta interesēs;
b) ieguldījuma kopējām izmaksām 
ieguldījumu pakalpojuma vai finanšu 
instrumenta gadījumā, ko veicina ar 
tirdzniecības kanālu klienta vai potenciālā 
klienta interesēs.

Or. en



PE489.465v01-00 42/176 AM\901765LV.doc

LV

Pamatojums

Augsts informācijas atklāšanas līmenis, ieskaitot gan pakalpojumu sniedzēja kopējās 
izmaksas, gan ieguldījuma kopējās izmaksas, nodrošinās, ka ieguldītājiem ir nepieciešamā 
informācija, lai veiktu lietpratīgus ieguldījumu lēmumus.

Grozījums Nr. 708
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izmaksām un saistītām maksām. – par izmaksām un saistītām maksām gan 
attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem, 
gan klientiem ieteiktajiem finanšu 
instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Izmaksas un saistītās maksas attiecas gan uz pakalpojumiem, gan uz produktiem.

Grozījums Nr. 709
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izmaksām un saistītām maksām. – par izmaksām un saistītām maksām, 
iekļaujot konsultāciju izmaksas un, kā 
klients par tām var maksāt.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošinās, ka klientiem ir izskaidrotas konsultāciju izmaksas. Tas ļaus klientiem 
spriest par saņemto pakalpojumu vērtību un uzlabos konkurenci, ļaujot viņiem salīdzināt 
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sabiedrību izmaksas.

Grozījums Nr. 710
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izmaksām un saistītām maksām. – par izmaksām un saistītām maksām 
detalizētā veidā atsevišķi par katru 
darījumu vai pakalpojumu, norādot 
procentuālo daudzumu un kopējo summu, 
ieskaitot konsultāciju izmaksas to, kā šīs 
izmaksas tiks segtas.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izmaksām un saistītām maksām. – par izmaksām un saistītām maksām, 
iekļaujot konsultāciju izmaksas un 
maksājumu metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 712
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izmaksām un saistītām maksām. – par izmaksām un saistītām maksām, 
iekļaujot konsultāciju izmaksas un, kā 
klients par tām var maksāt.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par izmaksām un saistītām maksām. – attiecīgā gadījumā par izmaksām un 
saistītām maksām.

Or. en

Grozījums Nr. 714
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā apakšpunktā minētā informācija 
būtu sniedzama saprotamā formā tādā 
veidā, lai klienti vai potenciālie klienti var 
atbilstīgi izprast piedāvātā ieguldījumu 
pakalpojuma un konkrētā finanšu 
instrumenta veida būtību un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz saņemto informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standartizētā 
formātā.

Pirmajā apakšpunktā minētā informācija 
būtu sniedzama saprotamā formā tādā 
veidā, lai klienti vai potenciālie klienti var 
atbilstīgi izprast piedāvātā ieguldījumu 
pakalpojuma un konkrētā finanšu 
instrumenta veida būtību un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz saņemto informāciju. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai šī 
informācija tiktu sniegta standartizētā 
formātā. 

Or. en
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Pamatojums

Klientiem ir vieglāk salīdzināt pieejamos pakalpojumus un attiecīgās izmaksas, ja dalībvalstis 
pieprasa informāciju standartizētā formātā.

Grozījums Nr. 715
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā apakšpunktā minētā informācija 
būtu sniedzama saprotamā formā tādā 
veidā, lai klienti vai potenciālie klienti var 
atbilstīgi izprast piedāvātā ieguldījumu 
pakalpojuma un konkrētā finanšu 
instrumenta veida būtību un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz saņemto informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standartizētā 
formātā.

Pirmajā apakšpunktā minētā informācija 
būtu sniedzama saprotamā formā tādā 
veidā, lai klienti vai potenciālie klienti var 
atbilstīgi izprast piedāvātā ieguldījumu 
pakalpojuma un konkrētā finanšu 
instrumenta veida būtību un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz saņemto informāciju. 
Dalībvalstis var pieprasīt, lai šī 
informācija tiktu sniegta standartizētā 
formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 716
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijā par izmaksām un maksām 
ietver jebkādu ieguldījumu nolietojumu, 
ko neizraisa pamatā esošā riska 
iestāšanās.

Or. en
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Grozījums Nr. 717
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju sniedz regulāri, taču vismaz 
reizi gadā, un tajā norāda precīzus 
daudzumus.

Or. en

Grozījums Nr. 718
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jebkādas maksas, komisijas naudas, 
monetāro vai nemonetāro labumu, ko 
sniedz trešajai personai vai ko sniedz trešā 
persona saistībā ar ieguldījuma vai 
papildpakalpojuma sniegšanu klientam, 
redzami norāda ieguldījumu sabiedrības 
atrašanās vietā un skaidri paziņo klientam 
pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas, 
tostarp ikvienā tirgvedības materiālā, un 
izstrādā, lai uzlabotu attiecīgā 
pakalpojuma kvalitāti klientam un 
nepasliktinātu atbilstību sabiedrības 
pienākumam rīkoties klienta interesēs. 
Informācijas atklāšanā iekļauj maksas, 
komisijas naudas un citu labumu esību, 
veidu un apmēru.
EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, precizējot 
nosacījumus ieguldījumu sabiedrībām par 
atbilstību šā punkta prasībām.
EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz [...]*.
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Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt šā 
punkta otrajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus.
_________________
* OV, lūgums ievietot datumu: …

Or. en

Grozījums Nr. 719
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

svītrots

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,
ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 720
Anne E. Jensen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

svītrots

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,
ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 721
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Kad ieguldījumu sabiedrība sniedz
ieguldījumu konsultācijas, sabiedrība:

Or. en

Grozījums Nr. 722
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Kad ieguldījumu sabiedrība sniedz
ieguldījumu konsultācijas, sabiedrība:

Or. en

Grozījums Nr. 723
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Ieguldījumu sabiedrība informē klientu, 
vai tās ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā vai ierobežotā veidā, un 
neatkarīgu konsultāciju gadījumā
sabiedrība:

Or. en

Pamatojums

AK ar Mazumtirdzniecības pārskatu ir ieviesusi augstākus patērētāju tiesību aizsardzības 
standartus. ES vienotā tirgus interesēs un, lai nodrošinātu aizsardzību visiem patērētājiem 
ES, kā arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu konsultantiem, ir atbilstoši piemērot 
FITD šos augstākos standartus.

Grozījums Nr. 724
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta par maksu, sabiedrība:
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Or. en

Grozījums Nr. 725
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ir sniegtas ieguldījumu 
konsultācijas, sabiedrība informē klientu 
arī par to, vai ieteiktie finanšu instrumenti 
tiks ierobežoti uz finanšu instrumentiem, 
ko izdevuši vai snieguši uzņēmumi, 
kuriem ir cieša saistība ar ieguldījumu
sabiedrību.
Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

Or. en

Grozījums Nr. 726
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija vai 
ieguldījumu portfeļa pārvaldīšana tiek 
sniegta par maksu, sabiedrība informē 
klientu arī par to, vai ieteiktie finanšu 
instrumenti tiks ierobežoti uz finanšu 
instrumentiem, ko izdevuši vai snieguši 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
ieguldījumu sabiedrību.

Or. en
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Grozījums Nr. 727
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne 
ar ieguldījumu sabiedrību,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 728
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 729
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Kad ieguldījumu sabiedrība sniedz
ieguldījumu konsultācijas, sabiedrība:

Or. en

Grozījums Nr. 730
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) informē klientu, vai un kādā apjomā tā 
ir pieņēmusi vai saņēmusi maksas, 
komisijas naudu vai citus monetāros 
labumus, ko maksā vai sniedz jebkura 
trešā persona vai persona, kas rīkojas tās 
vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem. Maksas, komisijas 
naudas vai jebkādus monetāros labumus, 
ko maksā vai sniedz jebkura trešā persona 
vai persona, kas rīkojas tās personas 
vārdā, attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu 
klientiem, atskaita no visām maksām, 
komisijas naudām vai jebkādiem 
monetārajiem labumiem, ko maksā klients 
par ieguldījumu konsultācijām,

Or. en

Grozījums Nr. 731
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū i) dažādo savu piedāvājumu attiecībā uz 
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pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

finanšu instrumenta veidu vai 
ieguldījuma stratēģiju. Piedāvājums nav 
jāierobežo tikai uz finanšu instrumentiem, 
ko emitē vai piegādā uzņēmumi, kuriem ir 
cieša saistība ar ieguldījumu sabiedrību,

Or. en

Grozījums Nr. 732
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) novērtē to finanšu instrumentu 
visaptverošo klāstu, kas pieejami visā 
attiecīgajā tirgū. Apsvērtajiem finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem gan
attiecībā uz to veidu, gan emitentiem vai 
produktu piegādātājiem, un tiem 
nevajadzētu būt tikai finanšu 
instrumentiem, ko emitē vai piegādā 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
ieguldījumu sabiedrību. Sabiedrības, kas 
nevar sniegt pietiekami plašu analīzi par 
finanšu instrumentiem tirgū, paskaidro 
klientam, ka to konsultācijas nav 
neatkarīgas,

Or. en

Pamatojums

AK ar Mazumtirdzniecības pārskatu ir ieviesusi augstākus patērētāju tiesību aizsardzības 
standartus. ES vienotā tirgus interesēs un, lai nodrošinātu aizsardzību visiem patērētājiem 
ES, kā arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu konsultantiem, ir atbilstoši piemērot 
FITD šos augstākos standartus.

Grozījums Nr. 733
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Apsvērtos
finanšu instrumentus dažādo attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tie nav ierobežoti uz
finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība
ar ieguldījumu sabiedrību,

Or. en

Pamatojums

Šajā teikumā vajadzības izteiksmes vietā labāk lietot īstenības izteiksmi.

Grozījums Nr. 734
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) veic visaptverošu un taisnīgu analīzi par 
attiecīgo tirgu un sniedz objektīvas un 
neierobežotas konsultācijas. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība
ar ieguldījumu sabiedrību,

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā BEUC priekšlikumu.
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Grozījums Nr. 735
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) novērtē attiecīgo tirgu visaptveroši un 
konsultē klientu objektīvi un neatkarīgi. 
Finanšu instrumentiem jābūt dažādiem 
attiecībā uz to veidu un emitentiem vai 
produktu piegādātājiem, un tiem 
nevajadzētu būt tikai finanšu
instrumentiem, ko emitē vai piegādā 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
ieguldījumu sabiedrību,

Or. de

Grozījums Nr. 736
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) veic visaptverošu un taisnīgu analīzi par 
attiecīgo tirgu un sniedz objektīvas un 
neierobežotas konsultācijas. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība
ar ieguldījumu sabiedrību,

Or. en

Grozījums Nr. 737
Arlene McCarthy
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) veic visaptverošu un taisnīgu analīzi par 
attiecīgo tirgu un sniedz objektīvas un 
neierobežotas konsultācijas. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība
ar ieguldījumu sabiedrību,

Or. en

Pamatojums

Komisijas kritēriji attiecībā uz neatkarīgām ieguldījumu konsultācijām pietiekami 
nenodrošina to, ka neatkarīgie konsultanti ņem vērā visu tirgu un sniedz objektīvas 
konsultācijas.

Grozījums Nr. 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne
ar ieguldījumu sabiedrību,

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu un sniedz 
objektīvas un neierobežotas konsultācijas. 
Finanšu instrumentiem jābūt dažādiem 
attiecībā uz to veidu un emitentiem vai 
produktu piegādātājiem, un tiem 
nevajadzētu būt tikai finanšu 
instrumentiem, ko emitē vai piegādā 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
ieguldījumu sabiedrību,

Or. en
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Pamatojums

Jānodrošina, ka neatkarīgie ieguldījumu konsultanti sniedz objektīvas konsultācijas.

Grozījums Nr. 739
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir pret aizlieguma ieviešanu attiecībā uz jebkāda veida pamudinājumiem, sniedzot 
ieguldījumu konsultācijas neatkarīgā veidā.

Grozījums Nr. 740
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Maksas ierobežojumi būtu jārisina atsevišķi. AK ar Mazumtirdzniecības pārskatu ir ieviesusi 
augstākus patērētāju tiesību aizsardzības standartus. ES vienotā tirgus interesēs un, lai 
nodrošinātu aizsardzību visiem patērētājiem ES, kā arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
finanšu konsultantiem, ir atbilstoši piemērot FITD šos augstākos standartus.

Grozījums Nr. 741
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) neakceptē nekādus pamudinājumus un 
nesaņem maksas, komisijas naudas un 
nekādus citus monetārus labumus, ko 
maksā vai sniedz jebkura trešā persona vai 
persona, kas rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem, izņemot, 
ja šīs maksas, komisijas naudas vai 
monetārie labumi ir nodoti klientam.

Ieguldījumu sabiedrības nav pilnvarotas 
sniegt pakalpojumus, ko atlīdzina ar 
maksu, komisijas naudām vai jebkādiem 
labumiem, kurus maksā vai sniedz 
finanšu institūcija vai persona, kas 
rīkojas tās finanšu institūcijas vārdā, kura 
emitē ieguldījumu produktus, par kuriem 
tās sniedz konsultācijas, izņemot, ja tās 
nodod maksas, komisijas naudas vai 
jebkādus labumus ieguldītājam.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) klientam līgumā ir paredzēta iespēja
tikt informētam par maksām, komisijas 
naudām un citiem monetāriem labumiem, 
ko ieguldījumu sabiedrībai maksā vai 
sniedz jebkura trešā persona vai persona, 
kas rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 743
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

ii) informē klientu, vai ieteiktie finanšu 
instrumenti tiks ierobežoti uz finanšu 
instrumentiem, ko emitē vai sniedz 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
ieguldījumu sabiedrību.

Or. en

Grozījums Nr. 744
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) pirms vienošanās informē savu klientu 
par paredzētajām maksām, komisijas 
naudām vai citiem monetārajiem 
labumiem, ko maksā vai sniedz jebkura 
trešā persona vai persona, kas rīkojas tās 
vārdā, attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu 
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klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas, labumus vai citus 
pamudinājumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 746
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) neuztver maksas, komisijas naudas un 
nekādus citus monetāros labumus, ko 
maksā vai sniedz jebkura trešā persona vai 
persona, kura rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem un kas 
pārsniedz atlīdzību, kura klientam 
jāmaksā par tā ieguldījumu 
konsultācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 747
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas, nekādus citus monetārus 
vai naudas vērtībā izteiktus labumus, vai 
citus stimulus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā vai persona, kas cieši 
saistīta ar ieguldījumsabiedrību, attiecībā 
uz pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. de

Grozījums Nr. 748
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem. Ieguldījumu 
sabiedrības nav pilnvarotas sniegt 
pakalpojumus, ko atlīdzina ar maksu, 
komisijas naudām vai jebkādiem 
labumiem, kurus maksā vai sniedz 
finanšu institūcija vai persona, kas 
rīkojas tās finanšu institūcijas vārdā, kura 
emitē ieguldījumu produktus, par kuriem 
tās sniedz konsultācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 749
Arlene McCarthy
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
labumus, ko maksā vai sniedz jebkura trešā 
persona vai persona, kas rīkojas tās vārdā, 
attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu 
klientiem, bet tikai saņem atlīdzību maksu 
veidā, ko maksā klients vai tā vārdā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas kritēriji attiecībā uz neatkarīgām ieguldījumu konsultācijām pietiekami 
nenodrošina to, ka neatkarīgie konsultanti ņem vērā visu tirgu un sniedz objektīvas 
konsultācijas.

Grozījums Nr. 750
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) neuztver pārmērīgas maksas, 
komisijas naudas vai jebkādus monetāros 
labumus no sava klienta ieguldījumu 
portfeļa apgrozījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 751
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – iib apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iib) saņem jebkādas maksas, komisijas 
naudas vai monetāros labumus no 
ikvienas trešās personas vai personas, kas 
rīkojas tās vārdā, pastāvīgi tikai tādā 
apjomā, ka tajā pašā laikposmā tā sniedz 
pastāvīgu periodisku novērtējumu par 
ieteiktajiem finanšu instrumentiem. Šāds 
pastāvīgs novērtējums ietver vismaz 
brīdinājuma mehānisma piemērošanu 
produktiem, kuru darbība atšķiras no tā, 
ko varētu sagaidīt normālos apstākļos, vai 
kuru peļņas iespējamība lielā mērā 
mainījusies, salīdzinot ar to, ko varētu 
sagaidīt.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ļauj ieguldījumu 
sabiedrībām, kam nav atļauts paturēt 
trešo personu monetāros labumus 
saskaņā ar šā panta noteikumiem, 
pieprasīt savu komisijas naudu ikvienā 
tirdzniecības procesā un noteikt 
pamudinājumus, kas nodoti ieguldītājiem 
par konsultāciju maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 753
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kad ieguldījumu sabiedrība sniedz 
ieguldījumu konsultācijas, sabiedrība:
i) apsver pietiekami lielu skaitu finanšu 
instrumentu no sabiedrības produktu 
klāsta un
ii) iesaka vienu vai vairākus piemērotus 
finanšu instrumentus atbilstoši klienta 
izvēlei, vajadzībām, finansiālajam 
stāvoklim un personiskajiem apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu sabiedrība vienmēr rīkojas klienta interesēs.

Grozījums Nr. 754
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka veids, kādā 
ieguldījumu sabiedrība sniedz atlīdzību 
savam personālam, ieceltajiem 
pārstāvjiem vai citām ieguldījumu 
sabiedrībām, neietekmē atbilstību tās 
pienākumam rīkoties klienta interesēs. 
Dalībvalstis nodrošina ― ja personāls 
sniedz konsultācijas par finanšu 
instrumentiem vai pārdod tos privātajiem 
klientiem, iesaistītā personāla atalgojuma 
struktūras neierobežo tā spēju attiecīgā 
gadījumā sniegt objektīvu ieteikumu vai 
sniegt informāciju godīgi, skaidri un 
nemaldinoši, tostarp nodrošinot, ka 
atalgojums nav atkarīgs tikai no 
tirdzniecības mērķiem vai finanšu 
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instrumentu ienesīguma un nav par 
iemeslu nevajadzīgiem interešu 
konfliktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 755
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu 
ieguldījumu portfeļa apgrozījuma un 
ierosinātās kompensācijas pieņemamo 
attiecību. 
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
2014. gada 31. decembrim.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2012 10.–
14. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ieguldītājam sniedz sīku informāciju 
par visiem atskaitījumiem, tostarp par 
maksām un izmaksām, kas radušās 
kumulatīvā līmenī. Tas ietver ilgtermiņa 
ietekmes uz peļņu attēlošanu, tieši 
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salīdzinot ieguldītāja peļņu ar kopējiem 
atskaitījumiem. Informācija jāsniedz 
pirms ieguldījuma veikšanas, 
pamatojoties uz samērīgām prognozēm, 
un vismaz reizi gadā par katru aktuālo 
ieguldījumu. EVTI izdod vadlīnijas par 
prognožu atbilstošajiem formātiem un 
uzrādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Kumulatīvo atskaitījumu līmenis attiecībā uz dažiem ieguldījumiem liecina par to, ka faktiskā 
peļņas likme ir ļoti maza. Tas slēpjas ieguldījuma slāņos, vai to neaptver, norādot mazā 
procentuālā izteiksmē, tāpēc ir jāuzrāda iedarbība uz peļņu.

Grozījums Nr. 757
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ieguldījumu sabiedrība var skaidri 
vienoties ar katru savu klientu vai 
potenciālo klientu nesniegt ieguldījumu 
konsultācijas, ja:
i) vienošanās ir neatsaucama un pienācīgi 
dokumentēta ieguldījuma posmos pirms 
un pēc vienošanās noslēgšanas un
ii) klienti vai potenciālie klienti ir 
pienācīgi informēti par saistībām un 
sekām, ja ieguldījumu konsultāciju 
pakalpojums netiek saņemts.

Or. en

Pamatojums

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
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investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Grozījums Nr. 758
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ja ieguldījumu sabiedrība sniedz 
konsultācijas, pārvalda ieguldījumu 
portfeli vai sniedz citus pakalpojumus, 
kuros klients var pietiekami paļauties uz 
sabiedrības rīcību tā interesēs, dalībvalstis 
nodrošina, ka sabiedrības nesaņem 
maksu, komisijas naudas vai monetāros 
labumus, ja tie varētu ietekmēt vai 
iespaidot konsultācijas vai lēmumus, kas 
veikti klienta vārdā.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu cerēt, ka sabiedrības izvairīsies saņemt trešo personu maksājumus vai labumus 
situācijās, ja tas varētu ierobežot sabiedrības pienākumu rīkoties sava klienta interesēs. 
Tomēr tas nodrošina elastību dalībvalstīm apsvērt labāko veidu, ka aizsargāt klienta 
intereses, pamatojoties uz to valsts tirgus specifiku.

Grozījums Nr. 759
Burkhard Balz

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

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 760
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību 
profesionālajiem vai privātajiem klientiem 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 
ieguldījumu sabiedrība pirms vienošanās 
informē savu klientu par paredzētajām 
maksām, komisijas naudām vai citiem 
monetārajiem labumiem, ko maksā vai 
sniedz jebkura trešā persona vai persona, 
kas rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.
Periodiskajā ziņojumā, ko ieguldījumu 
sabiedrība sniedz ik pēc 6 mēnešiem, 
atklāj informāciju par visām maksām, 
komisijas naudām vai jebkādiem citiem 
monetārajiem labumiem, ko maksā vai 
sniedz jebkura trešā persona vai persona, 
kas rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 761
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem, izņemot šādus 
gadījumus:
a) klients ir pienācīgi informēts par 
šādām maksām, komisijas naudām vai 
monetārajiem labumiem pirms attiecīgā 
pakalpojuma sniegšanas;
b) šīs maksas, komisijas naudas vai 
monetārie labumi ir klienta maksimālais 
labums.

Or. en

Pamatojums

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Grozījums Nr. 762
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 

6. Ieguldījumu sabiedrība, kas sniedz 
ieguldījumu konsultācijas vai veic portfeļu 
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komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

pārvaldību privātajam klientam, vai 
pārdod finanšu instrumentu privātajam 
klientam, nesniedzot konsultācijas, saņem 
atlīdzību no klienta tikai par šiem un 
jebkādiem cieši saistītiem pakalpojumiem. 
Attiecībā uz visiem šiem pakalpojumiem
ieguldījumu sabiedrība:
i) neakceptē un nesaņem maksas, komisijas 
naudas un nekādus citus monetārus vai 
nemonetārus labumus, ko maksā vai 
sniedz jebkura trešā persona vai persona, 
kas rīkojas tās vārdā, pat ja sabiedrība 
grasās atlīdzināt jebkādus šādus 
maksājumus klientam,
ii) skaidri nosaka privātajam klientam 
savas maksas vienotā skaitliskā izteiksmē 
vai vienkāršā procentuālā izteiksmē,
iii) izplatot savus produktus, nesaista 
konsultācijas, portfeļu pārvaldību vai 
izplatīšanas maksas ar produkta maksām, 
bet izpauž šādu darbību izmaksas 
atsevišķi, pamatojoties uz to 
ekonomiskajām izmaksām,
iv) nenovērtē darbinieku veikumu vai 
neaprēķina atalgojumu darbiniekiem 
veidā, kas ir ļoti atkarīgs no pārdošanas 
apjomiem vai peļņas, ko darbinieks 
ieguvis sabiedrības labā.

Or. en

Pamatojums

AK ar Mazumtirdzniecības pārskatu ir ieviesusi augstākus patērētāju tiesību aizsardzības 
standartus. ES vienotā tirgus interesēs un, lai nodrošinātu aizsardzību visiem patērētājiem 
ES, kā arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu konsultantiem, ir atbilstoši piemērot 
FITD šos augstākos standartus.

Grozījums Nr. 763
Catherine Stihler

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

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

6. Sniedzot ieguldījumu konsultācijas,
veicot portfeļu pārvaldību vai sniedzot 
citus pakalpojumus, ar ko privātais klients 
var paļauties uz tās novērtējumu, 
ieguldījumu sabiedrība:

a) saņem atlīdzību tikai tādu maksu veidā, 
ko maksā klients vai klienta vārdā, un 
nepieprasa vai nepieņem nekādus citus 
maksājumus vai labumus saistībā ar šiem 
pakalpojumiem; un
b) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
labumus, ko maksā vai sniedz jebkura trešā 
persona vai persona, kas rīkojas tās vārdā, 
attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu 
klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 764
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļa pārvaldību 
profesionālajiem un privātajiem klientiem 
4. panta 2. punkta 9. un 10. apakšpunkta 
nozīmē, ieguldījumu sabiedrība pirms 
vienošanās informē savus klientus par 
gaidāmo pamudinājumu apmēru.
Periodiskajā ziņojumā sniedz informāciju 
par visiem iepriekšējā periodā 
maksātajiem vai saņemtajiem 
pamudinājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Ieguldījumu sabiedrībām, kas sniedz finanšu portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumus, ir 
aizliegts saņemt jebkādus monetārus labumus, ko maksā trešā persona par šādiem 
pakalpojumiem (izņemot, ja tos saņem tieši no ieguldītājiem). Citētajā pienākumā nav ņemts 
vērā tas, ka privātie un profesionālie klienti parasti pieprasa augstāku aizsardzības līmeni, 
salīdzinot ar tiesīgajiem darījumu partneriem. Pamatojoties uz to, šīs regulas piemērošanas 
joma būtu jāierobežo uz situācijām, kurās finanšu portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumus 
sniedz privātajiem un profesionālajiem klientiem.

Grozījums Nr. 765
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību vai sniedzot 
ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas, labumus vai citus 
pamudinājumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas naudas par visām ieguldījumu konsultācijām būtu jāaizliedz, jo tās rada nopietnu 
interešu konfliktu starp ieguldījumu konsultantu un klientu.

Grozījums Nr. 766
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 

6. Veicot portfeļu pārvaldību, klientam 
līgumā ir paredzēta iespēja tikt 
informētam par maksām, komisijas 
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monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

naudām un citiem monetāriem labumiem, 
ko ieguldījumu sabiedrībai maksā vai 
sniedz jebkura trešā persona vai persona, 
kas rīkojas tās vārdā.

Or. nl

Grozījums Nr. 767
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība īpašā vai vispārīgā veidā atklāj, 
kad tā drīkst saņemt maksas, komisijas 
naudas vai monetāros labumus no trešajām 
personām un kur un kā klienti var saņemt 
sīku informāciju par šādu maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 768
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība pirms vienošanās informē savu 
klientu par gaidāmo pamudinājumu 
apmēru. Periodiskajā ziņojumā sniedz 
informāciju par visiem iepriekšējā periodā 
maksātajiem vai saņemtajiem 
pamudinājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 769
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību, sniedzot 
ieguldījumu konsultācijas vai citus 
pakalpojumus, ar ko klients var paļauties 
uz tās novērtējumu, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 770
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanu klientiem. Ja ir paredzēts kāds 
monetārs labums, tas pāriet pie 
ieguldītāja.

Or. en

Grozījums Nr. 771
Arlene McCarthy
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Sniedzot ieguldījumu konsultācijas vai 
veicot ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu, 
sabiedrība un ikviena persona, kas rīkojas 
ieguldījumu sabiedrības vārdā, par šiem 
pakalpojumiem:
ii) neakceptē vai nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai nekādus citus 
labumus, ko maksā vai sniedz jebkura 
trešā persona vai persona, kas rīkojas tās 
vārdā, bet tikai saņem atlīdzību maksu 
veidā, ko maksā klients vai tā vārdā;
ii) skaidri norāda klientam tās maksu 
tarifu un, ja sabiedrība piedāvā 
pakalpojumus saistībā ar vienu vai 
vairākiem iekšējiem finanšu 
instrumentiem, nodrošina, ka maksas ir 
uzrādītas atsevišķi no maksām par 
jebkuru finanšu instrumentu;
iii) nodrošina, ka ne atalgojums, atlīdzība 
vai maksājumi graudā, ko maksā tās 
darbiniekiem vai aģentiem, kuri iesaistīti 
konsultēšanā par finanšu instrumentiem 
vai to pārdošanā privātajiem klientiem, ne 
šādu darbinieku vai aģentu darbības 
pārskati, nesniedz nekādu stimulu šiem 
darbiniekiem vai aģentiem rīkoties citādi 
nekā katra atsevišķā privātā klienta 
interesēs;
iv) informē klientu, vai ieteiktie finanšu 
instrumenti tiks ierobežoti uz finanšu 
instrumentiem, ko emitē vai sniedz 
uzņēmumi, kuriem ir cieša saistība ar 
ieguldījumu sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Komisijas naudas par visām ieguldījumu konsultācijām būtu jāaizliedz, jo tās rada nopietnu 
interešu konfliktu starp ieguldījumu konsultantu un klientu. Turklāt jārisina jautājums par 
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atlīdzības praksi (gan saistībā ar konsultācijām, gan tirdzniecību) sabiedrībās un komisijas 
naudas aizlieguma attiecināšana uz visiem konsultāciju veidiem.

Grozījums Nr. 772
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības atalgojuma 
politika attiecībā uz tās darbiniekiem, 
pārstāvjiem vai citām saistītajām 
ieguldījumu sabiedrībām, nepasliktina tās 
spēju rīkoties klienta interesēs. Attiecībā 
uz darbiniekiem, kas sniedz konsultācijas 
par finanšu instrumentiem vai pārdod tos 
privātajiem klientiem, dalībvalstis 
nodrošina, ka sabiedrības sniegtais 
atalgojums neskar darbinieka 
objektivitāti, sniedzot piemērotu ieteikumu 
vai veicot atbilstošu pārdošanas darījumu, 
vai sniedzot informāciju taisnīgi, skaidri 
un nemaldinoši. Šādās situācijās 
atalgojums nav atkarīgs tikai no 
tirdzniecības mērķiem vai sabiedrības 
peļņas saistībā ar konkrētu finanšu 
instrumentu.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais punkts ļauj dalībvalstīm veikt pasākumus saistībā ar atalgojuma praksi 
sabiedrībās, lai novērstu neobjektivitātes riskus attiecībā uz konsultēšanu par finanšu 
instrumentiem un to tirdzniecību klientiem. Atalgojuma shēmas, piemēram, ievērojamus 
tirdzniecības bonusus saistībā ar konkrētu finanšu instrumentu, nevajadzētu pieļaut, ja pastāv 
risks, ka ieguldījumu sabiedrība neatbilstoši iesaka vai pārdod produktus vai pakalpojumus 
klientiem.
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Grozījums Nr. 773
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ieguldījumu sabiedrība nedrīkst 
piedāvāt vai maksāt nekādas maksas, 
komisijas naudas vai monetārus vai 
nemonetārus labumus citai ieguldījumu 
sabiedrībai vai trešajai personai citas 
sabiedrības labā attiecībā uz citu firmu, 
kas konsultē par finanšu instrumentiem, 
pārdod tos privātajiem klientiem vai 
pārvalda privāto klientu finanšu 
instrumentus, vai par citiem cieši 
saistītiem pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

AK ar Mazumtirdzniecības pārskatu ir ieviesusi augstākus patērētāju tiesību aizsardzības 
standartus. ES vienotā tirgus interesēs un, lai nodrošinātu aizsardzību visiem patērētājiem 
ES, kā arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu konsultantiem, ir atbilstoši piemērot 
FITD šos augstākos standartus.

Grozījums Nr. 774
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ieguldījumu sabiedrība, kas sniedz 
konsultācijas par finanšu instrumentiem 
vai pārdod tos privātajiem klientiem, 
nodrošina, ka tā nesniedz atlīdzību savam 
personālam vai nenovērtē tā veikumu 
veidā, kas ir pretrunā ar tās pienākumu 
rīkoties sava klienta interesēs. Jo īpaši tā 
neveic nekādus pasākumus atalgojuma 
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sniegšanai vai citādi, kas varētu dot 
labumu personālam, pamudinot to ieteikt 
konkrētu finanšu instrumentu privātajam 
klientam, ja sabiedrība varētu piedāvāt 
citu finanšu instrumentu, kas labāk 
atbilstu šā klienta vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā FSA priekšlikumu.

Grozījums Nr. 775
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ieguldījumu sabiedrība, kas sniedz 
konsultācijas par finanšu instrumentiem 
vai pārdod tos privātajiem klientiem, 
nodrošina, ka tā nesniedz atlīdzību savam 
personālam vai nenovērtē tā veikumu 
veidā, kas ir pretrunā ar tās pienākumu 
rīkoties sava klienta interesēs. Jo īpaši tā 
neveic nekādus pasākumus atalgojuma 
sniegšanai vai citādi, kas varētu dot 
labumu personālam, pamudinot to ieteikt 
konkrētu finanšu instrumentu privātajam 
klientam, ja sabiedrība varētu piedāvāt 
citu finanšu instrumentu, kas labāk 
atbilstu šā klienta vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 776
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā 
kopā ar citu pakalpojumu vai produktu kā 
daļu no paketes vai kā nosacījumu tam 
pašam līgumam vai paketei, ieguldījumu 
sabiedrība informē klientu, vai ir 
iespējams iegādāties dažādos 
komponentus atsevišķi, un sniedz 
atsevišķas ziņas par katra komponenta 
izmaksām un maksām.

svītrots

EVTI vēlākais līdz [] izstrādā un 
periodiski atjaunina kombinētas 
pārdošanas prakses novērtēšanas un 
uzraudzības vadlīnijas, jo īpaši situācijām, 
kad kombinētās pārdošanas prakse 
neatbilst 1. punktā noteiktajiem 
pienākumiem.

Or. de

Pamatojums

EVTI vadlīniju prasības ir ļoti sarežģīti īstenot, un to rentabilitāte attiecībā pret gaidāmo 
pārredzamības palielināšanu ir niecīga.

Grozījums Nr. 777
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā 
kopā ar citu pakalpojumu vai produktu kā 
daļu no paketes vai kā nosacījumu tam 
pašam līgumam vai paketei, ieguldījumu 
sabiedrība informē klientu, vai ir 
iespējams iegādāties dažādos 
komponentus atsevišķi, un sniedz 
atsevišķas ziņas par katra komponenta
izmaksām un maksām.

svītrots

EVTI vēlākais līdz [] izstrādā un 
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periodiski atjaunina kombinētas 
pārdošanas prakses novērtēšanas un 
uzraudzības vadlīnijas, jo īpaši situācijām, 
kad kombinētās pārdošanas prakse 
neatbilst 1. punktā noteiktajiem 
pienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 778
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā kopā 
ar citu pakalpojumu vai produktu kā daļu 
no paketes vai kā nosacījumu tam pašam 
līgumam vai paketei, ieguldījumu 
sabiedrība informē klientu, vai ir iespējams 
iegādāties dažādos komponentus atsevišķi, 
un sniedz atsevišķas ziņas par katra 
komponenta izmaksām un maksām.

Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā kopā 
ar citu pakalpojumu vai produktu kā daļu 
no paketes vai kā nosacījumu tam pašam 
līgumam vai paketei, ieguldījumu 
sabiedrība informē klientu, vai ir iespējams 
iegādāties dažādos komponentus atsevišķi, 
un sniedz atsevišķas ziņas par katra 
komponenta izmaksām un maksām. 
Ieguldījumu produktus nedrīkst piedāvāt 
nosacītā tirdzniecībā ar citiem 
ieguldījumu produktiem, noguldījumiem 
vai finanšu pakalpojumiem, izņemot 
norēķinu kontu vai vērtspapīru kontu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā BEUC priekšlikumu.

Grozījums Nr. 779
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā kopā 
ar citu pakalpojumu vai produktu kā daļu 
no paketes vai kā nosacījumu tam pašam 
līgumam vai paketei, ieguldījumu 
sabiedrība informē klientu, vai ir iespējams 
iegādāties dažādos komponentus atsevišķi, 
un sniedz atsevišķas ziņas par katra 
komponenta izmaksām un maksām.

Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā kopā 
ar citu pakalpojumu vai produktu kā daļu 
no paketes vai kā nosacījumu tam pašam 
līgumam vai paketei, ieguldījumu 
sabiedrība informē klientu, vai ir iespējams 
iegādāties dažādos komponentus atsevišķi, 
un sniedz atsevišķas ziņas par katra 
komponenta izmaksām un maksām. 
Privātajiem ieguldītājiem nedrīkst 
piedāvāt produktu, kas apvieno 
ieguldījumu un uzkrājumu produktus.

Or. en

Grozījums Nr. 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI vēlākais līdz [] izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības vadlīnijas, jo 
īpaši situācijām, kad kombinētās 
pārdošanas prakse neatbilst 1. punktā 
noteiktajiem pienākumiem.

EVTI, sadarbojoties ar EBI un EAAPI, 
apvienotā komitejā vēlākais līdz [] izstrādā 
un periodiski atjaunina kombinētas 
pārdošanas prakses novērtēšanas un 
uzraudzības vadlīnijas, jo īpaši situācijām, 
kad kombinētās pārdošanas prakse 
neatbilst 1. punktā noteiktajiem 
pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Šo trīs Eiropas uzraudzības iestāžu sadarbība, izstrādājot vadlīnijas, ir ļoti svarīga attiecībā 
uz kombinēto pārdošanu, jo šajā situācijā skaidri iesaistās dažādas finanšu nozares, 
piemēram, apdrošināšanas un banku nozare. (ECB ierosinājums)

Grozījums Nr. 781
Sylvie Goulard
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI vēlākais līdz [] izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības vadlīnijas, jo 
īpaši situācijām, kad kombinētās 
pārdošanas prakse neatbilst 1. punktā 
noteiktajiem pienākumiem.

EVTI, sadarbojoties ar EBI un EAAPI, 
apvienotā komitejā vēlākais līdz [] izstrādā 
un periodiski atjaunina kombinētas 
pārdošanas prakses novērtēšanas un 
uzraudzības vadlīnijas, jo īpaši situācijām, 
kad kombinētās pārdošanas prakse 
neatbilst 1. punktā noteiktajiem 
pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Šo trīs Eiropas uzraudzības iestāžu sadarbība, izstrādājot vadlīnijas, ir ļoti svarīga attiecībā 
uz kombinēto pārdošanu, jo šajā situācijā skaidri iesaistās dažādas finanšu nozares, 
piemēram, apdrošināšanas un banku nozare.

Grozījums Nr. 782
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI vēlākais līdz [] izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības vadlīnijas, jo 
īpaši situācijām, kad kombinētās 
pārdošanas prakse neatbilst 1. punktā 
noteiktajiem pienākumiem.

EVTI vēlākais līdz [] izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības vadlīnijas, jo 
īpaši situācijām, kad kombinētās 
pārdošanas prakse neatbilst 1. punktā un 
25. pantā noteiktajiem pienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā BEUC priekšlikumu.
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Grozījums Nr. 783
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz pasākumiem, lai nodrošinātu, 
ka ieguldījumu sabiedrības, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus klientiem, atbilst še 
noteiktajiem principiem. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā:

svītrots

a) klientam vai potenciālajam klientam 
piedāvātā(-o) vai sniegtā(-o) 
pakalpojuma(-u) veidu, ņemot vērā 
darījumu tipu, priekšmetu, apjomu un 
biežumu;
b) piedāvāto vai paredzēto produktu, 
tostarp dažādu veidu 1. panta 2. punktā 
minēto finanšu instrumentu un 
noguldījumu, raksturu;
c) to, vai klients vai potenciālie klienti ir 
privāti vai profesionāli klienti, vai arī 
3. punktā minētajā gadījumā, to 
klasificēšanu kā tiesīgus darījumu 
partnerus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ES sniegto ieguldījumu pakalpojumu dažādību, ir piemērotāk nodrošināt 
dalībvalstīm elastību rūpēties par atšķirībām, īstenojot direktīvu. Tāpēc šis pasākums nav 
vajadzīgs.

Grozījums Nr. 784
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 8.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis pieprasa, lai personām, 
kas sniedz jebkādas ieguldījumu 
konsultācijas vai attiecīgā gadījumā 
papildpakalpojumus klientiem, ir 
atbilstošs zināšanu līmenis un 
kompetence, pamatojoties uz atzītām 
kvalifikācijām.

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij jābūt minimālajam kvalifikācijas līmenim, ko sagaida no personām, kuras 
pārdod finanšu produktus privātajiem klientiem, tomēr tas jānosaka konkrētajai dalībvalstij, 
pamatojoties uz ieguldītāju zināšanu un pieredzes lielajām atšķirībām katrā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 785
Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Finanšu konsultācijas privātajiem 
ieguldītājiem sniedz konsultants, kas ir 
kvalificēts atbilstoši Eiropas līmeņa 
minimālajam standartam. EVTI sniedz 
saistošus tehniskos standartus, paredzot 
attiecīgās sertifikācijas un apmācību 
programmas obligāto saturu. EVTI, 
apspriežoties ar valstu kompetentajām 
iestādēm, vienojas, kuras esošās 
kvalifikācijas uzskata par šim standartam 
atbilstošām.

Or. en

Grozījums Nr. 786
Jean-Paul Gauzès
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Direktīvas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
1. Dalībvalstis paredz, ka ieguldījuma 
uzņēmumam, kas izmanto pasūtījumu 
saskaņošanas iekšējo sistēmu, ir 
jāpieprasa kompetentas iestādes 
iepriekšējs apstiprinājums. Lai piešķirtu 
šo apstiprinājumu, kompetentā iestāde 
pārliecinās, ka sistēma atbilst šādiem 
raksturlielumiem:
a) tā iederas ieguldījumu uzņēmuma 
maksimizācijas politikā;
b) tā nepiešķir nevienam dalībniekam 
privilēģijas informācijas vai pasūtījumu 
izpildes ziņā;
c) tā nav saistīta ar citu pasūtījumu 
saskaņošanas iekšējo sistēmu;
d) tā dod ikvienam dalībniekam iespēju 
izvēlēties darījumu partnerus, ar kuriem 
tās piekrīt izpildīt pasūtījumus;
e) tā ir īpaši identificēta 
pirmstirdzniecības pārraudzības 
pienākumu ietvaros.
Saskaņā ar b) apakšpunktu attiecīgā 
gadījumā ir īpaši jāuzrauga, lai paša 
ieguldījumu uzņēmuma vārdā veiktie 
pasūtījumi tiktu izpildīti, ievērojot tādus 
pašus nosacījumus kā attiecībā uz trešo 
pušu vārdā veiktiem pasūtījumiem.
EVTI izstrādā izpildes tehnisko standartu 
projektus, lai noteiktu darījumu partneru 
veidus, kuru pienākums ir a minima 
identificēt pasūtījumu izpildes iekšējās 
sistēmas.
EVTI iesniedz Komisijai šos izpildes 
tehnisko standartu projektus vēlākais līdz 
[datums]*.
Komisijas kompetencē ir pieņemt izpildes 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 



PE489.465v01-00 86/176 AM\901765LV.doc

LV

(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
__________________
* OV, lūgums ievietot datumu: ...

Or. fr

Grozījums Nr. 787
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes ir atbildīgas par šajā direktīvā 
paredzēto ieguldītāju aizsardzības 
noteikumu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 788
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.b pants
Kompetentās iestādes paredz, ka 
pasūtījumu saskaņošanas iekšējās 
sistēmas, kurās veikto darījumu īpatsvars 
salīdzinājumā ar pārrunu sistēmu 
kopumā veiktajiem darījumiem pārsniedz 
noteiktu robežvērtību, ir jāpārveido par 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmu.
EVTI izstrādā izpildes tehnisko standartu 
projektus, lai noteiktu robežvērtības 



AM\901765LV.doc 87/176 PE489.465v01-00

LV

aprēķināšanas kārtību.
EVTI iesniedz Komisijai šos izpildes 
tehnisko standartu projektus vēlākais līdz 
[datums]*.
Komisijas kompetencē ir pieņemt izpildes 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
______________
* OV, lūgums ievietot datumu: ...

Or. fr

Grozījums Nr. 789
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.b pants
Dalībvalstis var izveidot neatkarīgas 
struktūras papildu savām kompetentajām 
iestādēm, lai uzraudzītu tirgus un 
apstiprinātu produktu piemērotību 
privātajiem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sniedzot konsultācijas par 
ieguldījumiem vai nodrošinot ieguldījumu 
portfeļa pārvaldi, ieguldījumu sabiedrība 

1. Sniedzot informāciju par produktu,
konsultācijas par ieguldījumiem vai 
nodrošinot ieguldījumu portfeļa pārvaldi, 
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iegūst vajadzīgo informāciju par klienta vai 
potenciālā klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā saistībā ar konkrētā 
veida produktu vai pakalpojumu, tā 
finansiālo stāvokli un ieguldījumu 
mērķiem, lai sabiedrība varētu ieteikt 
klientam vai potenciālajam klientam 
ieguldījumu pakalpojumus un finanšu 
instrumentus, kas ir tam piemēroti.

ieguldījumu sabiedrība iegūst vajadzīgo 
informāciju par klienta vai potenciālā 
klienta zināšanām un pieredzi ieguldījumu 
jomā saistībā ar konkrētā veida produktu 
vai pakalpojumu, tā finansiālo stāvokli, 
tostarp kredītsaistībām, pašreizējo riska 
darījumu, ekonomisko zaudējumu 
atzīšanu un ieguldījumu mērķiem, lai 
sabiedrība varētu ieteikt klientam vai 
potenciālajam klientam ieguldījumu 
pakalpojumus un finanšu instrumentus, kas 
ir tam piemēroti.

EVTI vēlākais līdz [...]* izstrādā 
vadlīnijas par minimālo informāciju, kas 
jāsaņem no klienta, un par finanšu 
instrumenta vai pakalpojuma atbilstības 
novērtēšanu.
_________________
* OV, lūgums ievietot datumu: …

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā BEUC priekšlikumu.

Grozījums Nr. 791
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sniedzot konsultācijas par 
ieguldījumiem vai nodrošinot ieguldījumu 
portfeļa pārvaldi, ieguldījumu sabiedrība 
iegūst vajadzīgo informāciju par klienta vai 
potenciālā klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā saistībā ar konkrētā 
veida produktu vai pakalpojumu, tā 
finansiālo stāvokli un ieguldījumu 
mērķiem, lai sabiedrība varētu ieteikt 
klientam vai potenciālajam klientam 
ieguldījumu pakalpojumus un finanšu 

1. Sniedzot konsultācijas par 
ieguldījumiem vai nodrošinot ieguldījumu 
portfeļa pārvaldi, ieguldījumu sabiedrība 
iegūst vajadzīgo informāciju par klienta vai 
potenciālā klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā saistībā ar konkrētā 
veida produktu vai pakalpojumu, tā 
finansiālo stāvokli un ieguldījumu 
mērķiem (tostarp riska pielaidi), lai 
sabiedrība varētu ieteikt klientam vai 
potenciālajam klientam ieguldījumu 
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instrumentus, kas ir tam piemēroti. pakalpojumus un finanšu instrumentus, kas 
ir tam piemēroti.

Or. en

Grozījums Nr. 792
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sniedzot informāciju par produktu, 
ieguldījumu konsultācijas vai pārvaldot 
ieguldījumu portfeli, ieguldījumu 
sabiedrība uzskatāmi parāda, ka pārdotais 
produkts bija vispiemērotākais no to 
produktu klāsta, kas atbilst klienta 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 793
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Sniedzot informāciju par produktu, 
ieguldījumu konsultācijas vai pārvaldot 
ieguldījumu portfeli, ieguldījumu 
sabiedrība novērtē ikviena ieguldījuma 
piemērotību klientam, īpaši, ja klientam ir 
nenokārtotas aizdevumu saistības. Ja 
ieguldījumu konkrētajā brīdī uzskata par 
nepiemērotu, ieguldījumu sabiedrība 
sniedz klientam brīdinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 794
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus, kas nav 1. pantā minētie, 
lūdz klientam vai potenciālajam klientam
sniegt informāciju par viņa zināšanām un 
pieredzi ieguldījumu jomā saistībā ar 
piedāvātā vai pieprasītā pakalpojuma 
konkrētā veida produktu vai pakalpojumu, 
lai ieguldījumu sabiedrība varētu novērtēt, 
vai paredzētais ieguldījumu pakalpojums 
vai produkts ir piemērots klientam.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus, kas nav 1. pantā minētie, 
lūdz klientam vai potenciālajam klientam 
sniegt informāciju par viņa zināšanām un 
pieredzi ieguldījumu jomā saistībā ar 
piedāvātā vai pieprasītā pakalpojuma 
konkrētā veida produktu vai pakalpojumu, 
lai ieguldījumu sabiedrība varētu novērtēt, 
vai paredzētais ieguldījumu pakalpojums 
vai produkts ir piemērots klientam. To 
neattiecina uz finanšu instrumentu 
uzraudzību un pārvaldīšanu, kā norādīts 
I pielikuma A iedaļas 9. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 795
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI vēlākais līdz […]* izstrādā 
vadlīnijas par minimālo informāciju, kas 
jājautā par klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā saistībā ar konkrēto 
produkta vai pakalpojuma veidu, kuru 
piedāvā vai pieprasa, un par produkta vai 
pakalpojuma atbilstības novērtēšanu 
attiecībā uz klienta zināšanām un 
pieredzi.
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___________________
* OV, lūgums ievietot datumu: …

Or. en

Grozījums Nr. 796
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības, kas piedāvā 
produktus, kuri saistīti ar kombinētu 
pārdošanas praksi atbilstoši 24. panta 
7. punktam, novērtē katra produkta 
piemērotību ieguldītājam atsevišķi, kā arī 
visas paketes piemērotību.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ļauj ieguldījumu sabiedrībām, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir 
tikai klientu pasūtījumu izpilde /vai 
pieņemšana un nodošana ar 
papildpakalpojumiem vai bez tiem,
izņemot papildpakalpojumu, kas 
konkretizēts 1. pielikuma B iedaļas 
1. punktā, sniegt šādus ieguldījumu 
pakalpojumus saviem klientiem bez 
vajadzības iegūt informāciju vai veikt 
novērtēšanu, kas minēta 25. punktā, ja ir 

Dalībvalstis ļauj ieguldījumu sabiedrībām, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir 
tikai klientu pasūtījumu izpilde vai 
pieņemšana un nodošana ar 
papildpakalpojumiem vai bez tiem, sniegt 
šādus ieguldījumu pakalpojumus saviem 
klientiem bez vajadzības iegūt informāciju 
vai veikt novērtēšanu, kas minēta 
2. punktā, ja ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:
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izpildīti visi šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 798
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ļauj ieguldījumu sabiedrībām, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir 
tikai klientu pasūtījumu izpilde /vai 
pieņemšana un nodošana ar 
papildpakalpojumiem vai bez tiem,
izņemot papildpakalpojumu, kas 
konkretizēts 1. pielikuma B iedaļas 
1. punktā, sniegt šādus ieguldījumu 
pakalpojumus saviem klientiem bez 
vajadzības iegūt informāciju vai veikt 
novērtēšanu, kas minēta 25. punktā, ja ir 
izpildīti visi šādi nosacījumi:

Dalībvalstis ļauj ieguldījumu sabiedrībām, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir 
tikai klientu pasūtījumu izpilde vai 
pieņemšana un nodošana ar 
papildpakalpojumiem vai bez tiem, sniegt 
šādus ieguldījumu pakalpojumus saviem 
klientiem bez vajadzības iegūt informāciju 
vai veikt novērtēšanu, kas minēta 
2. punktā, ja ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 799
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ļauj ieguldījumu sabiedrībām, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir 
tikai klientu pasūtījumu izpilde /vai 
pieņemšana un nodošana ar 
papildpakalpojumiem vai bez tiem,
izņemot papildpakalpojumu, kas 
konkretizēts 1. pielikuma B iedaļas 
1. punktā, sniegt šādus ieguldījumu 

Dalībvalstis ļauj ieguldījumu sabiedrībām, 
sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir 
tikai klientu pasūtījumu izpilde vai 
pieņemšana un nodošana ar 
papildpakalpojumiem vai bez tiem, sniegt 
šādus ieguldījumu pakalpojumus saviem 
klientiem bez vajadzības iegūt informāciju 
vai veikt novērtēšanu, kas minēta 
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pakalpojumus saviem klientiem bez 
vajadzības iegūt informāciju vai veikt 
novērtēšanu, kas minēta 25. punktā, ja ir 
izpildīti visi šādi nosacījumi:

2. punktā, ja ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā uz aizdevumu vai 
kredītu piešķiršanu. Saskaņā ar sākotnējo priekšlikumu trešās personas var klientiem izsniegt 
šādus kredītus, nepiemērojot šajā pantā paredzētās saistības.

Grozījums Nr. 800
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) minētie pakalpojumi jebkuriem šādiem 
finanšu instrumentiem:

a) pakalpojumi neattiecas uz finanšu 
instrumentiem, kuros ir ietverts 
atvasinātais instruments vai struktūra vai 
kas tiek uzskatīti par nelikvīdiem, tāpēc 
klientam ir grūti izprast saistīto risku.

Or. en

Grozījums Nr. 801
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, un 
izņemot kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu, kuri nav PVKIU, akcijas un 
akcijas, kurās ietverts atvasinātais 

svītrots
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instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 802
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, un 
izņemot kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu, kuri nav PVKIU, akcijas un 
akcijas, kurās ietverts atvasinātais 
instruments;

1. akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas;

Or. en

Pamatojums

Tā kā uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos 
tirgos, attiecas kopīgi ES noteikumi par informācijas publicēšanu un galveno faktu atklāšanu 
vai īpaši noteikumi attiecībā uz riska pārvaldību un noguldījumiem (PVKIU un AIF), šiem 
produktiem jābūt plaši pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, un 
izņemot kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu, kuri nav PVKIU, akcijas un 

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas;
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akcijas, kurās ietverts atvasinātais 
instruments;

Or. en

Pamatojums

Uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos tirgos, jau 
attiecas ES tiesību akti saistībā ar pamatinformācijas atklāšanu vai noteikumi attiecībā uz 
riska pārvaldību. Šā iemesla dēļ šiem produktiem jābūt pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 804
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, un
izņemot kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumu, kuri nav PVKIU, akcijas un
akcijas, kurās ietverts atvasinātais 
instruments;

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, 
izņemot akcijas, kurās ietverts atvasinātais 
instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 805
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, un 

i) akcijām, kas ir pielaistas tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, un 
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izņemot kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, 
kuri nav PVKIU, akcijas un akcijas, kurās 
ietverts atvasinātais instruments;

izņemot kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, 
kuri nav PVKIU, akcijas un akcijas, kurās 
ietverts atvasinātais instruments, ja vien tas 
nepalielina ieguldītāja risku;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka atvasinātais instruments nepalielina galīgā ieguldītāja 
risku.

Grozījums Nr. 806
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) obligācijām vai cita veida parāda 
vērtspapīriem, kas ir pielaisti tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, izņemot tos, kuros ietverts 
atvasinātais instruments vai struktūra, kas 
klientam apgrūtina saistītā riska izpratni;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) obligācijām vai cita veida parāda 
vērtspapīriem, kas ir pielaisti tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, izņemot tos, kuros ietverts 
atvasinātais instruments vai struktūra, kas 

ii) obligācijām vai cita veida parāda 
vērtspapīriem, kas ir pielaisti tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā;
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klientam apgrūtina saistītā riska izpratni;

Or. en

Pamatojums

Uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos tirgos, jau 
attiecas ES tiesību akti saistībā ar pamatinformācijas atklāšanu vai noteikumi attiecībā uz 
riska pārvaldību. Šā iemesla dēļ šiem produktiem jābūt pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 808
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) obligācijām vai cita veida parāda 
vērtspapīriem, kas ir pielaisti tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, izņemot tos, kuros ietverts 
atvasinātais instruments vai struktūra, kas 
klientam apgrūtina saistītā riska izpratni;

2. obligācijām vai cita veida parāda 
vērtspapīriem, kas ir pielaisti tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, par kuru ir izdots prospekts;

Or. en

Pamatojums

Tā kā uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos 
tirgos, attiecas kopīgi ES noteikumi par informācijas publicēšanu un galveno faktu atklāšanu 
vai īpaši noteikumi attiecībā uz riska pārvaldību un noguldījumiem (PVKIU un AIF), šiem 
produktiem jābūt plaši pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 809
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) obligācijām vai cita veida parāda ii) obligācijām vai cita veida parāda 
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vērtspapīriem, kas ir pielaisti tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, izņemot tos, kuros ietverts 
atvasinātais instruments vai struktūra, kas 
klientam apgrūtina saistītā riska izpratni;

vērtspapīriem, kas ir pielaisti tirdzniecībai 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts 
tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, izņemot tos, kuros ietverts 
atvasinātais instruments vai struktūra, kas 
klientam var apgrūtināt saistītā riska 
izpratni, vai atvasinātais instruments 
nepalielina ieguldītāja risku;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka atvasinātais instruments nepalielina galīgā ieguldītāja 
risku.

Grozījums Nr. 810
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) naudas tirgus instrumentiem, izņemot 
tos, kuros ir ietverts atvasinātais 
instruments vai struktūra, kas klientam 
apgrūtina saistītā riska izpratni;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 811
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) naudas tirgus instrumentiem, izņemot 
tos, kuros ir ietverts atvasinātais 
instruments vai struktūra, kas klientam 
apgrūtina saistītā riska izpratni;

3. naudas tirgus instrumentiem;
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Or. en

Pamatojums

Tā kā uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos 
tirgos, attiecas kopīgi ES noteikumi par informācijas publicēšanu un galveno faktu atklāšanu 
vai īpaši noteikumi attiecībā uz riska pārvaldību un noguldījumiem (PVKIU un AIF), šiem 
produktiem jābūt plaši pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) naudas tirgus instrumentiem, izņemot 
tos, kuros ir ietverts atvasinātais 
instruments vai struktūra, kas klientam 
apgrūtina saistītā riska izpratni;

iii) naudas tirgus instrumentiem;

Or. en

Pamatojums

Uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos tirgos, jau 
attiecas ES tiesību akti saistībā ar pamatinformācijas atklāšanu vai noteikumi attiecībā uz 
riska pārvaldību. Šā iemesla dēļ šiem produktiem jābūt pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 813
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) naudas tirgus instrumentiem, izņemot 
tos, kuros ir ietverts atvasinātais 
instruments vai struktūra, kas klientam 
apgrūtina saistītā riska izpratni;

iii) naudas tirgus instrumentiem, izņemot 
tos, kuros ir ietverts atvasinātais 
instruments vai struktūra, kas klientam var 
apgrūtināt saistītā riska izpratni, vai 
atvasinātais instruments nepalielina 
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ieguldītāja risku;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka atvasinātais instruments nepalielina galīgā ieguldītāja 
risku.

Grozījums Nr. 814
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kamēr vien par atsevišķu PVKIU produktu piemērotību privātiem ieguldītājiem nav pieņemts 
juridisks lēmums, 25. panta 3. punkta a) apakšpunkta v) punktā jāparedz atbrīvojums no 
piemērotības pārbaudes. Pārskatot PVKIU direktīvu, ir jāatrod tāda PVKIU definīcija, kas 
garantē visu PVKIU piemērotību privātiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 815
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Sarežģīta/vienkārša produkta jēdziens neatbilst PVKIU realitātei.

Grozījums Nr. 816
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 817
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

iv) akcijām vai daļām PVKIU;

Or. en

Grozījums Nr. 818
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

iv) akcijām vai daļām PVKIU;

Or. en

Pamatojums

Pats veiksmīgākais PVKIU zīmols var zaudēt savu nozīmi trešo valstu regulatoru un 
ieguldītāju acīs, ja daži PVKIU vairs netiek automātiski uzskatīti par vienkāršiem, jo tie var 
šķist nepiemēroti privātiem ieguldītājiem. Varētu tikt grauta arī Eiropas ieguldītāju 
uzticēšanās PVKIU. Sarežģītība nav vienlīdzīga riskam. Gluži pretēji, daudzas PVKIU 
īpašības mazina risku ieguldītājiem, kuriem ir daudz tādu tradicionālo finanšu instrumentu kā 
akcijas un obligācijas.

Grozījums Nr. 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

iv) akcijām vai daļām PVKIU;

Or. en

Grozījums Nr. 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 

iv) akcijām vai daļām PVKIU;
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Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

Or. en

Pamatojums

PVKIU sadalīšana kategorijās varētu radīt šaubas par PVKIU direktīvas pamatotību. 
Sarežģītība, kas izriet no inovācijām aktīvu pārvaldībā, ne vienmēr ir saistīta ar lielāku risku
no ieguldījumu efektivitātes viedokļa. Tāpēc uzmanība jāpievērš nevis sarežģītībai kā tādai, 
bet gan klienta grūtībām izprast saistīto risku. Tas būtu jāietver spēkā esošajā PVKIU 
direktīvā, nevis FITD.

Grozījums Nr. 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

iv) akcijām vai daļām PVKIU;

Or. en

Pamatojums

Uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos tirgos, jau 
attiecas ES tiesību akti saistībā ar pamatinformācijas atklāšanu vai noteikumi attiecībā uz 
riska pārvaldību. Šā iemesla dēļ šiem produktiem jābūt pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 822
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 

iv) akcijām vai daļām PVKIU;
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1. punkta otrajā daļā;

Or. de

Pamatojums

Būtībā PVKIU nav kompleksi finanšu instrumenti. Tās atbilst visām attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas pašreizējā definīcijā FITD īstenošanas regulas 38. pantā, un, lai labāk 
aizsargātu ieguldītājus, šobrīd tām tiek nodrošināta „ieguldītājiem paredzētā 
pamatinformācija“. Ikviena fondu nodalīšana rada nevajadzīgu administratīvo slogu un galu 
galā mazina PVKIU zīmola nozīmi, neuzlabojot ieguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 823
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

4. akcijām vai daļām PVKIU vai AIF, kā 
noteikts Direktīvā 2011/61/ES, ja tos 
piedāvā privātiem ieguldītājiem;

Or. en

Pamatojums

Tā kā uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos 
tirgos, attiecas kopīgi ES noteikumi par informācijas publicēšanu un galveno faktu atklāšanu 
vai īpaši noteikumi attiecībā uz riska pārvaldību un noguldījumiem (PVKIU un AIF), šiem 
produktiem jābūt plaši pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 824
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
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1. punkta otrajā daļā; 1. punkta otrajā daļā, un citus PVKIU, kas 
balstīti uz kompleksā portfeļa pārvaldības 
metodēm;

Or. en

Pamatojums

Par sarežģītiem finanšu instrumentiem jāuzskata ne tikai strukturēti PVKIU, bet arī PVKIU, 
kas balstīti uz kompleksā portfeļa pārvaldības metodēm, jo saskaņā ar PVKIU režīmu tie pēc 
būtības var būt tikpat sarežģīti kā citi strukturēti instrumenti.

Grozījums Nr. 825
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā;

iv) akcijām vai daļām PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta otrajā daļā, kas neatbilst 
Komisijas Direktīvas 2006/73/EK 
38. pantā noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 826
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) citiem nekompleksiem finanšu 
instrumentiem šā panta mērķiem .

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 827
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) citiem nekompleksiem finanšu 
instrumentiem šā panta mērķiem.

5. citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, 
kuri ir iekļauti regulēta tirgus sarakstos 
un kurus tirgo regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, par 
kuru ir izdots prospekts, šā punkta
mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā uz instrumentiem, kuri ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos un kurus tirgo regulētos 
tirgos, attiecas kopīgi ES noteikumi par informācijas publicēšanu un galveno faktu atklāšanu 
vai īpaši noteikumi attiecībā uz riska pārvaldību un noguldījumiem (PVKIU un AIF), šiem 
produktiem jābūt plaši pieejamiem ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) citiem nekompleksiem finanšu 
instrumentiem šā panta mērķiem.

v) citiem finanšu instrumentiem, tostarp 
strukturētiem PVKIU un akcijām 
uzņēmumos, kas nav PVKIU, kurus 
ieguldījumu sabiedrība ir atzinusi par 
vienkāršiem finanšu instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Katra finanšu instrumenta sarežģītība būtu jāpārbauda atsevišķi, nevis jāpieņem, ka tie visi ir 
sarežģīti.
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Grozījums Nr. 829
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrība izveido uzskaiti, 
kas ietver dokumentu vai dokumentus, 
kuri saskaņoti starp sabiedrību un klientu 
un kuros norāda pušu tiesības un
pienākumus un pārējos nosacījumus, ar 
kādiem sabiedrība sniedz pakalpojumus
klientam. Līguma pušu tiesības un
pienākumus var ietvert, izdarot atsauci uz 
citiem dokumentiem vai juridiskiem 
tekstiem.

4. Ja ieguldījumu pakalpojums attiecas uz 
ieguldījumu konsultācijām par sarežģītu 
produktu, kā minēts 3. punkta 
a) apakšpunktā, uz kurām pierakstījies 
klients, ieguldījumu sabiedrība klientam 
nodrošina šāda finanšu instrumenta 
atbilstības un piemērotības pastāvīgu un 
periodisku novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 830
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 
instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta individuālajam 
raksturojumam.

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.
Portfeļa pārvaldības gadījumā vai ar 
nosacījumu, ka ieguldījumu sabiedrība 
piedāvā šādus pakalpojumus un ar saviem 
klientiem par tiem slēdz līgumus, šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem par attiecīgo finanšu instrumentu 
darbības rezultātiem un periodisku 
novērtējumu par ieteikto finanšu 
instrumentu piemērotību. Šie ziņojumi 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas 
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saskaņā ar 24. panta 3. punktu, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta vēlmēm, 
vajadzībām un individuālajam 
raksturojumam.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu kļūst skaidrs, ka šis pakalpojums jāsniedz portfeļa pārvaldības un 
ieguldījumu konsultāciju gadījumā, ja ieguldījumu sabiedrība tās piedāvā saviem klientiem 
un noslēdz ar tiem skaidru vienošanos. Tiek atbalstīta prasība, ka, sniedzot ieguldījumu 
konsultācijas, ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
raksturojumam. Nepieciešams precizējums, iekļaujot arī klienta vēlmes un vajadzības.

Grozījums Nr. 831
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 
instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta individuālajam 
raksturojumam. 

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Ja 
konsultācijas tiek sniegtas periodiski, 
ieguldījumu sabiedrības informē klientus
par paziņojumu biežumu. Šie ziņojumi
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas 
saskaņā ar 24. panta 3. punktu, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta individuālajam 
raksturojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 832
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 
instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta individuālajam 
raksturojumam. 

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, un 
tiem jābūt iesniegtiem rakstveidā vai 
pastāvīgā informācijas nesējā. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 
instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Ja pakalpojumi ietver pārdošanas 
darījuma slēgšanu, ziņojumā norāda, vai 
darījums noticis atbilstoši ieguldījumu 
sabiedrības iekšējiem pārdošanas 
mērķiem. Sniedzot ieguldījumu 
konsultācijas, ieguldījumu sabiedrība 
precizē, kā sniegtās konsultācijas atbilst 
klienta individuālajam raksturojumam.

EVTI ne vēlāk kā līdz […]* izstrādā 
vadlīnijas attiecībā uz klientam sniedzamo 
atbilstīgo ziņojumu saturu un 
izkārtojumu.
_________________
*OV, lūdzu ievietot datumu: …

Or. en

Grozījums Nr. 833
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
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klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 
instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta individuālajam 
raksturojumam. 

klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, un 
tiem jābūt iesniegtiem rakstveidā. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 
instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta individuālajam 
raksturojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ņemot vērā finanšu instrumentu veidu 
un sarežģītību un attiecīgā pakalpojuma 
veidu, dalībvalstis ļauj ieguldījumu 
sabiedrībām saviem klientiem ik gadu 
sniegt paziņojumus standartizētā formā.

Or. en

Grozījums Nr. 835
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem 
aktiem saskaņā ar 94. pantu pieņemt
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

6. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu
pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka 
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ieguldījumu sabiedrības ievēro principus, 
kas norādīti minētajā punktā, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus saviem klientiem.

ieguldījumu sabiedrības, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus saviem klientiem, 
ievēro tajos noteiktos principus.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisija ir pilnvarota 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

Šis ir tehnisks jautājums, tāpēc tas jārisina EVTI.

Grozījums Nr. 836
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja klientam tiek sniegtas ieguldījumu 
konsultācijas un konsultants saistībā ar 
tām saņem jebkāda veida pamudinājumu, 
tad konsultants ikvienu klientu regulāri, 
bet ne retāk kā reizi gadā informē par to, 
kāds un cik liels pamudinājums ir 
saņemts saistībā ar ieguldījumu 
konsultācijām un attiecīgā klienta 
pasūtījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 837
Astrid Lulling
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Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI ne vēlāk kā līdz [] izveido un 
regulāri atjaunina vadlīnijas to finanšu 
instrumentu novērtēšanai, kas veido 
struktūru, kuru saistīto risku klientam ir 
grūti novērtēt saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu.

7. EVTI ne vēlāk kā līdz [18 mēneši]
izveido un regulāri atjaunina tehniskos 
standartus 3. punktā minēto finanšu 
instrumentu novērtēšanai, kuros ietverts 
atvasinātais instruments vai struktūra, kā 
rezultātā privātam ieguldītājam ir ļoti 
grūti saprast un noteikt, kuri no tiem 
varētu attiekties uz šajā punktā minētā 
režīma darbības jomu, izņemot PVKIU.
Šajā novērtējumā EVTI ņem vērā to, vai 
ikviena šāda produkta sarežģītība 
samazina risku ieguldītājiem 
salīdzinājumā ar 3. punktā minētajiem 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

EVTI jāspēj attiecīgi atjaunināt 25. panta 3. punktā minēto produktu sarakstu, ņemot vērā 
riska kritērijus. Uz iepriekš uzskaitītajiem produktiem attiecas īpaši ES noteikumi. Izmaiņas 
PVKIU noteikumos jāievieš saskaņā ar to konkrēto režīmu, kas drīzumā tiks pārskatīts. 
Turklāt sarežģītība ne vienmēr palielina risku.

Grozījums Nr. 838
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI ne vēlāk kā līdz [] izveido un 
regulāri atjaunina vadlīnijas to finanšu 
instrumentu novērtēšanai, kas veido 
struktūru, kuru saistīto risku klientam ir 
grūti novērtēt saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu.

7. EVTI ne vēlāk kā līdz [] izveido un 
regulāri atjaunina tehniskos standartus to 
finanšu instrumentu novērtēšanai, kuros 
ietverts atvasinātais instruments vai 
struktūra vai kas ir nelikvīdi, lai noteiktu, 
kuri no šiem produktiem varētu attiekties 
uz 3. punkta darbības jomu. Šajā 
novērtējumā EVTI ņem vērā to, vai 
ikviena šāda produkta sarežģītība un/vai 
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nelikviditāte nerada grūtības klientam 
izprast saistīto risku saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 839
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI ne vēlāk kā līdz [] izveido un 
regulāri atjaunina vadlīnijas to finanšu 
instrumentu novērtēšanai, kas veido 
struktūru, kuru saistīto risku klientam ir 
grūti novērtēt saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu.

7. EVTI ne vēlāk kā līdz [] izveido un 
regulāri atjaunina vadlīnijas to finanšu 
instrumentu novērtēšanai, kas veido 
struktūru, kuru saistīto risku klientam ir 
grūti novērtēt saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu, un to PVKIU 
novērtēšanai, kas balstīti uz kompleksā 
portfeļa pārvaldības metodēm.

Or. en

Grozījums Nr. 840
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ieguldījumu uzņēmumi ievēro regulas 
par privāto ieguldījumu produktiem 
noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 841
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Darbā pieņemšanas politika un darba 

apstākļi pamatdarbiniekiem
Lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti šīs 
direktīvas 24. un 25. panta noteikumi par 
ieguldītāju aizsardzību, dalībvalstis 
pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrības 
nodrošina atbilstošu darbā pieņemšanas 
politiku un darba apstākļus tiem 
darbiniekiem, kuri klientiem sniedz 
konsultācijas un pakalpojumus un pārdod 
finanšu produktus. Šiem darbiniekiem:
a) ir pietiekami augsta kvalifikācija un 
zināšanu līmenis attiecībā uz 
piedāvātajiem pakalpojumiem un 
produktiem;
b) tiek nepārtraukti nodrošināta pienācīga 
apmācība un informācija par jauniem 
pakalpojumiem un produktiem;
c) tiek dots nepieciešamais laiks un 
resursi, lai viņi varētu sniegt objektīvas un 
visaptverošas konsultācijas un nodrošināt 
klientiem visu attiecīgo informāciju;
d) nedrīkst pieprasīt, lai tie izmanto 
vienpusējas pārdošanas stratēģijas, 
piemēram, tādas, kurās izvirzīti pārmērīgi 
augsti pārdošanas mērķi vai doti 
norādījumi attiecībā uz konkrēta 
pakalpojuma vai produkta pārdošanu, 
tādējādi radot stimulu novirzīties no 
godīgas un objektīvas ieteikumu 
sniegšanas atbilstoši klienta interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 842
Pervenche Berès
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Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu uzņēmumi ievēro Regulas 
(ES) Nr. .../... par privāto ieguldījumu 
produktiem noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 843
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Kompetences prasību minimums
1. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrību darbiniekiem ir atbilstošs 
zināšanu un kompetences līmenis saistībā 
ar ieguldījumu pakalpojumiem vai 
attiecīgā gadījumā papildpakalpojumiem, 
lai varētu izpildīt šīs direktīvas 24. panta 
prasības.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstošo 
zināšanu un kompetences līmeni nosaka, 
pamatojoties uz to atzītajām 
kvalifikācijām un pieredzi.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības saviem darbiniekiem sniedz 
pietiekamu un atbilstošu apmācību, lai 
nodrošinātu šo noteikumu izpildi.
4. Dalībvalstis publisko kritērijus, kurus 
tās noteikušas, lai nodrošinātu 
ieguldījumu sabiedrību darbinieku 
atbilstību kompetences prasībām. Šādos 
kritērijos iekļauj visu atzīto kvalifikāciju 
sarakstu.
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5. Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem 
aktiem saskaņā ar 94. pantu pieņemt 
pasākumus, lai noteiktu 1. un 2. punktā 
paredzētās prasības un jo īpaši 
nepieciešamās prasības attiecībā uz 
atbilstošām zināšanām un kompetenci.

Or. en

Pamatojums

Darbiniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, jānodrošina pietiekams kvalifikāciju 
līmenis. Par nepārtrauktu apmācību un kompetences attīstību atbild uzņēmums. Komisijas 
priekšlikumā direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu 2011/0062(COD) ir 
ierosināta līdzīga redakcija. Ņemot vērā ieguldījumu produktu sarežģītību, kvalifikācijas 
prasību noteikšana FITD ir pat svarīgāka.

Grozījums Nr. 844
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības veic visus pamatotos
pasākumus, kas vajadzīgi, lai, izpildot 
pasūtījumus, pēc iespējas gūtu rezultātus, 
kas ir vislabākie to klientiem, ņemot vērā 
cenu, izmaksas, ātrumu, izpildes un 
norēķinu iespējamību, apjomu, specifiku 
vai jebkādu citu apsvērumu attiecībā uz 
pasūtījuma izpildi. Tomēr, ja ir īpašs 
klienta norādījums, ieguldījumu 
sabiedrība izpilda pasūtījumu, ievērojot 
īpašo norādījumu.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai, izpildot 
pasūtījumus, ieguldījumu sabiedrības 
nodrošina iespējami labāko cenu. Tomēr, 
ja ir īpašs klienta norādījums, 
ieguldījumu sabiedrība veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai, izpildot 
pasūtījumus, panāktu labāko iespējamo 
rezultātu, ņemot vērā cenu, izmaksas, 
ātrumu, izpildes un norēķinu iespējamību, 
apjomu, specifiku vai jebkādu citu 
apsvērumu attiecībā uz pasūtījuma izpildi, 
ievērojot īpašo norādījumu.

Or. en

Pamatojums

Labākās izpildes princips līdz šim ir bijis pilnīgi neefektīvs.
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Grozījums Nr. 845
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības veic visus pamatotos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai, izpildot 
pasūtījumus, pēc iespējas gūtu rezultātus, 
kas ir vislabākie to klientiem, ņemot vērā 
cenu, izmaksas, ātrumu, izpildes un 
norēķinu iespējamību, apjomu, specifiku 
vai jebkādu citu apsvērumu attiecībā uz 
pasūtījuma izpildi. Tomēr, ja ir īpašs 
klienta norādījums, ieguldījumu sabiedrība 
izpilda pasūtījumu, ievērojot īpašo 
norādījumu.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības veic visus pamatotos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai, izpildot 
pasūtījumus, pēc iespējas gūtu rezultātus, 
kas ir vislabākie to klientiem, ņemot vērā 
cenu, izmaksas, ātrumu, izpildes un 
norēķinu iespējamību, apjomu, specifiku 
vai jebkādu citu apsvērumu attiecībā uz 
pasūtījuma izpildi. Tomēr, ja ir īpašs 
klienta norādījums, ieguldījumu sabiedrība 
izpilda pasūtījumu, ievērojot īpašo 
norādījumu. Kad darījums ir izpildīts 
klienta vārdā, ieguldījumu sabiedrība pēc 
pieprasījuma sniedz informāciju par to, 
kā un kur pasūtījums izpildīts.

Or. en

Pamatojums

Lai labākās izpildes prasības kļūtu nozīmīgākas ieguldītājiem, ir svarīgi, lai viņi tiktu 
informēti par to, kā un kur darījumi ir izpildīti, ja šādu informāciju viņi pieprasa.

Grozījums Nr. 846
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību visām 
tirdzniecības vietām vismaz reizi gadā 
publiskot bez maksas pieejamus datus par 
darījumu izpildes kvalitāti savā
tirdzniecības vietā. Regulārajos pārskatos 
iekļauj informāciju par katra finanšu 

2. Dalībvalstis nosaka prasību visām 
tirdzniecības vietām vismaz reizi gadā pēc 
pieprasījuma publiskot datus par darījumu 
izpildes kvalitāti šajā tirdzniecības vietā. 
Regulārajos pārskatos iekļauj informāciju 
par katra finanšu instrumenta cenu, 



PE489.465v01-00 118/176 AM\901765LV.doc

LV

instrumentu cenu, izpildes ātrumu un 
izpildes iespējamību.

izpildes ātrumu un izpildes iespējamību.

Or. en

Pamatojums

Ir rūpīgi jāapsver ar datu publicēšanu saistītās izmaksas un ieguvumi klientiem. Tirdzniecības 
vietai jābūt tiesībām iekasēt maksu no tiem, kas pēc pieprasījuma vēlas saņemt datus.

Grozījums Nr. 847
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ieguldījumu sabiedrība nesaņem 
nekādu atlīdzību vai priekšrocību 
pasūtījumu novirzīšanai uz konkrētu vietu 
vai jebkādu citu tirdzniecības režīmu un 
neveic nekādus pasākumus, kuru 
rezultātā pasūtījumu plūsmas tiek 
sistemātiski novirzītas uz konkrētām 
vietām vai jebkādiem citiem tirdzniecības 
režīmiem.

Or. en

Pamatojums

Atlīdzināšana par pasūtījumu plūsmām ir pilnīgā pretrunā ar labākās izpildes principu.

Grozījums Nr. 848
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumā, kad Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumā, kad 
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pasūtījumu izpildes politika paredz iespēju, 
ka klienta pasūtījumus var izpildīti ārpus 
regulēta tirgus , daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas, ieguldījumu sabiedrība jo īpaši 
informē savus klientus par šo iespēju. 
Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības saņem savu klientu skaidru 
iepriekšēju piekrišanu pirms to pasūtījumu 
izpildes ārpus regulēta tirgus daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas. Ieguldījumu 
sabiedrības var iegūt šo piekrišanu 
vispārējas vienošanās veidā vai attiecībā 
uz individuāliem darījumiem.

pasūtījumu izpildes politika paredz iespēju, 
ka klienta pasūtījumus var izpildīt ārpus 
regulēta tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas, ieguldījumu sabiedrība jo īpaši 
informē savus klientus par šo iespēju. 
Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības saņem savu klientu skaidru 
iepriekšēju piekrišanu pirms to pasūtījumu 
izpildes ārpus regulēta tirgus daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas. Ieguldījumu 
sabiedrības saņem šo piekrišanu attiecībā 
uz individuāliem darījumiem. Izpildot 
pasūtījumus ārpus regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, 
ieguldījumu sabiedrība saviem klientiem 
nodrošina iespējami labāko cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 849
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumā, kad 
pasūtījumu izpildes politika paredz iespēju, 
ka klienta pasūtījumus var izpildīti ārpus 
regulēta tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas, ieguldījumu sabiedrība jo īpaši 
informē savus klientus par šo iespēju. 
Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības saņem savu klientu skaidru 
iepriekšēju piekrišanu pirms to pasūtījumu 
izpildes ārpus regulēta tirgus daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas. Ieguldījumu 
sabiedrības var iegūt šo piekrišanu 
vispārējas vienošanās veidā vai attiecībā uz 

Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumā, kad 
pasūtījumu izpildes politika paredz iespēju, 
ka klienta pasūtījumus var izpildīt ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, ieguldījumu 
sabiedrība jo īpaši informē savus klientus 
par šo iespēju. Dalībvalstis pieprasa, lai 
ieguldījumu sabiedrības saņem savu 
klientu skaidru iepriekšēju piekrišanu 
pirms to pasūtījumu izpildes ārpus regulēta 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas. Ieguldījumu sabiedrības var iegūt 
šo piekrišanu vispārējas vienošanās veidā 
vai attiecībā uz individuāliem darījumiem.
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individuāliem darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 850
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām uzraudzīt savu pasūtījumu 
izpildes pasākumu un izpildes politikas 
efektivitāti, lai identificētu un attiecīgā 
gadījumā novērstu trūkumus. Jo īpaši tās 
regulāri novērtē, vai izpildes vietas, kas 
ietvertas pasūtījumu izpildes politikā, 
sniedz labāko iespējamo rezultātu 
klientam, un vai tām ir jāveic izmaiņas 
savos izpildes pasākumos. Dalībvalstis 
pieprasa ieguldījumu sabiedrībām ziņot 
klientiem par visām būtiskām izmaiņām 
savos pasūtījumu izpildes pasākumos vai 
izpildes politikā.

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām uzraudzīt savu pasūtījumu 
izpildes pasākumu un izpildes politikas 
efektivitāti, lai identificētu un attiecīgā 
gadījumā novērstu trūkumus, un šīs 
uzraudzības rezultātus vismaz reizi trijos 
mēnešos nosūtīt kompetentajai iestādei. Jo 
īpaši tās regulāri novērtē, vai izpildes 
vietas, kas ietvertas pasūtījumu izpildes 
politikā, sniedz labāko iespējamo rezultātu 
klientam, un vai tām ir jāveic izmaiņas 
savos izpildes pasākumos. Dalībvalstis 
pieprasa ieguldījumu sabiedrībām ziņot 
klientiem par visām būtiskām izmaiņām 
savos pasūtījumu izpildes pasākumos vai 
izpildes politikā. Dalībvalstis anulē tām 
ieguldījumu sabiedrībām izsniegtās 
atļaujas, kuru pasūtījumu izpildes politika 
regulāri un lielā mērā nenodrošina 
labāko iespējamo rezultātu to klientiem, 
izpildot pasūtījumus ārpus regulēta tirgus
vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 851
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām katrai finanšu instrumentu 
klasei ik gadu apkopot un darīt publiski 
pieejamus piecu labāko izpildes vietu 
nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 
izpildīti iepriekšējā gadā.

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām attiecībā uz katru finanšu 
instrumentu klasi reizi mēnesī publiskot
nosūtītā tirdzniecības apjoma ziņā piecu 
labāko izpildes vietu nosaukumus, kurās 
klientu pasūtījumi izpildīti iepriekšējos 
mēnešos, ietverot datus par izpildes 
kvalitāti, kā arī iespējamo uzlaboto cenu 
šo klientu pasūtījumu izpildei šajās 
izpildes vietās. Šos datus aprēķina 
neatkarīgas trešās personas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai informācija par to, kā ieguldījumu sabiedrības attiecībā uz katru finanšu 
instrumentu klasi publisko piecu labāko izpildes vietu nosaukumus, kur tās izpilda klientu 
pasūtījumus, tiktu sniegta biežāk un ietvertu datus par izpildes kvalitāti.

Grozījums Nr. 852
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām katrai finanšu instrumentu 
klasei ik gadu apkopot un darīt publiski 
pieejamus piecu labāko izpildes vietu 
nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 
izpildīti iepriekšējā gadā.

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām attiecībā uz katru finanšu 
instrumentu klasi reizi mēnesī apkopot un 
publiskot piecu labāko izpildes vietu 
nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 
izpildīti iepriekšējā gadā. Šajos 
kopsavilkumos ietver izpildes vietu atlases 
kritērijus un informāciju par pasūtījumu 
izpildes pasākumu un izpildes politikas 
efektivitāti, lai nodrošinātu labāko izpildi 
saviem klientiem.

Or. en



PE489.465v01-00 122/176 AM\901765LV.doc

LV

Pamatojums

Ikgadējs kopsavilkums ieguldītājiem nav vajadzīgs. Jānodrošina detalizēta informācija, lai 
ieguldītāji varētu salīdzināt dažādu ieguldījumu sabiedrību piedāvātās izpildes kvalitāti.

Grozījums Nr. 853
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām katrai finanšu instrumentu 
klasei ik gadu apkopot un darīt publiski 
pieejamus piecu labāko izpildes vietu 
nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 
izpildīti iepriekšējā gadā. 

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām attiecībā uz katru finanšu 
instrumentu klasi ik gadu apkopot un 
publiskot piecu labāko izpildes vietu 
nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 
izpildīti iepriekšējā gadā, ja vien saskaņā 
ar to labākās izpildes politiku ieguldījumu 
sabiedrības klientu pasūtījumus nepilda 
tikai primārajā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Lai mazajiem brokeriem neradītu papildu slodzi, skaidri jānorāda, ka joprojām ir iespējams 
darboties tikai primārajā tirgū.

Grozījums Nr. 854
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām katrai finanšu instrumentu 
klasei ik gadu apkopot un darīt publiski 
pieejamus piecu labāko izpildes vietu 
nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām attiecībā uz katru finanšu 
instrumentu klasi pēc pieprasījuma
apkopot un publiskot piecu labāko izpildes 
vietu nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 
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izpildīti iepriekšējā gadā. izpildīti iepriekšējā gadā.

Or. en

Pamatojums

Ir rūpīgi jāapsver ar datu publicēšanu saistītās izmaksas un ieguvumi klientiem. Ieguldījumu 
sabiedrībai jābūt tiesībām iekasēt maksu no tiem, kas pēc pieprasījuma vēlas saņemt datus.

Grozījums Nr. 855
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām, lai tās varētu saviem 
klientiem pēc to pieprasījuma pierādīt, ka 
tās ir izpildījušas to pasūtījumus atbilstoši 
sabiedrības izpildes politikai.

6. Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām, lai tās varētu saviem 
klientiem pēc to pieprasījuma pierādīt, ka 
tās ir izpildījušas to pasūtījumus atbilstoši 
sabiedrības izpildes politikai un saskaņā 
ar šo direktīvu. Ieguldījumu sabiedrības 
pēc klienta pieprasījuma viņam atklāj, uz 
kuru vietu klienta pasūtījumi tika novirzīti 
izpildei sešu mēnešu periodā pirms 
pieprasījuma sniegšanas, kā arī norāda šo 
pasūtījumu rezultātā veikto darījumu 
laiku, ja tādi bijuši, un citu tajā pašā 
periodā izpildīto darījumu cenu un 
apjomu.

Or. en

Pamatojums

Klientiem jābūt reālai iespējai pārbaudīt, cik kvalitatīvi ieguldījumu sabiedrība ir izpildījusi 
viņu pasūtījumus.

Grozījums Nr. 856
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
27. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus
attiecībā uz:

7. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu:

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzīgs, ka gan Komisija, gan EVTI strādā pie līdzīgiem jautājumiem. Tā kā šis ir 
vairāk tehnisks nekā politisks jautājums, šo darbu vajadzētu uzņemties EVTI.

Grozījums Nr. 857
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
kompetentās iestādes uzrauga, vai 
ieguldījumu sabiedrības ievēro šajā 
direktīvā paredzētos labākās izpildes 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 858
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz

3. Lai nodrošinātu to, ka, veicot 
pasākumus ieguldītāju aizsardzībai un 
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pasākumus, ar ko definē: godīgai un sakārtotai tirgu darbībai, ņem 
vērā finanšu tirgu tehnisko attīstību, un 
lai nodrošinātu 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
94. pantu attiecībā uz pasākumiem, ar ko 
nosaka:

Or. en

Pamatojums

Atjaunota Komisijas sākotnējā redakcija, kas pārņemta no FITD, jo tas joprojām ir svarīgs 
direktīvas elements.

Grozījums Nr. 859
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz pasākumus, ar ko definē:

3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu:

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, tāpēc priekšlikumu sniegšanai par to piemērotākā ir EVTI.

Grozījums Nr. 860
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
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standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisija ir pilnvarota 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. 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz to teritorijā 
reģistrētajiem saistītajiem aģentiem rīkoties 
ar klientu naudu un/vai finanšu 
instrumentiem.

Dalībvalstis saskaņā ar 16. panta 6., 8. un 
9. punktu var atļaut to teritorijā 
reģistrētajiem saistītajiem aģentiem rīkoties 
ar klientu naudu un/vai finanšu 
instrumentiem tās ieguldījumu sabiedrības 
vārdā un pilnīgā pārziņā, kuras labā tie 
darbojas attiecīgo dalībvalstu teritorijā vai 
pārrobežu darbību gadījumā tās 
dalībvalsts teritorijā, kas saistītajam 
aģentam ļauj rīkoties ar klientu naudu, ar 
nosacījumu, ka ieguldījumu sabiedrība, 
kuras labā saistītais aģents darbojas, ir 
pilnvarota rīkoties ar klientu naudu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar FITD I dalībvalstis varēja atļaut to teritorijā reģistrētajiem saistītajiem aģentiem 
rīkoties ar klientu naudu un/vai finanšu instrumentiem, ja šie aģenti atradās tās ieguldījumu 
sabiedrības pilnīgā pārziņā, kuras labā tie darbojās. Tomēr pašreizējā priekšlikumā Komisija 
ierosināja šo iespēju svītrot. Vairākas dalībvalstis bija izmantojušas iespēju dot rīcības 
brīvību saistītajiem aģentiem ieguldījumu sabiedrībās, kas rīkojas arī ar klientu naudu, bet 
nekādu negatīvu pieredzi neguva un sūdzības nesaņēma.
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Grozījums Nr. 862
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 1 Saistītos aģentus reģistrē publiskajā 
reģistrā dalībvalstī, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību. EVTI savā tīmekļa vietnē 
ievieto norādes vai hipersaites uz 
publiskajiem reģistriem, kurus dalībvalstis, 
kas nolemj atļaut ieguldījumu sabiedrībām 
izraudzīties saistītos aģentus, ir 
izveidojušas saskaņā ar šo pantu.

3. Saistītos aģentus reģistrē dalībvalsts 
publiskajā reģistrā. EVTI savā tīmekļa 
vietnē ievieto norādes vai hipersaites uz 
publiskajiem reģistriem, kurus dalībvalstis, 
kas nolemj atļaut ieguldījumu sabiedrībām 
izraudzīties saistītos aģentus, ir 
izveidojušas saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 863
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir pietiekoši laba 
reputācija un attiecīgas vispārīgas, 
komerciālās un profesionālās zināšanas, 
lai viņi varētu klientam vai potenciālam 
klientam precīzi darīt zināmu visu attiecīgo 
informāciju par piedāvāto pakalpojumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir atbilstošs zināšanu 
un kompetences līmenis, kura pamatā ir 
atzītas kvalifikācijas, lai viņi varētu 
klientam vai potenciālam klientam precīzi 
darīt zināmu visu attiecīgo informāciju par 
piedāvāto pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu konsultācijām ir milzīga ietekme uz cilvēku dzīvi. Tāpēc saistītajiem aģentiem 
jābūt atbilstošam kvalifikāciju līmenim, lai tie varētu konsultēt klientus par to, kur ieguldīt 
savus līdzekļus.
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Grozījums Nr. 864
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir pietiekoši laba 
reputācija un attiecīgas vispārīgas, 
komerciālās un profesionālās zināšanas, 
lai viņi varētu klientam vai potenciālam 
klientam precīzi darīt zināmu visu attiecīgo 
informāciju par piedāvāto pakalpojumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir pietiekoši laba 
reputācija un atbilstošs zināšanu un
kompetences līmenis, kura pamatā ir 
atzītas kvalifikācijas, lai viņi varētu 
klientam vai potenciālam klientam precīzi 
darīt zināmu visu attiecīgo informāciju par 
piedāvāto pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Ikvienai dalībvalstij ir jānosaka minimālais kvalifikāciju līmenis, kas sagaidāms no tiem, kuri 
pārdod finanšu produktus privātiem klientiem, tomēr, ņemot vērā daudzās atšķirības dažādu 
valstu ieguldītāju zināšanās un pieredzē, šis līmenis katrā dalībvalstī ir atšķirīgs.

Grozījums Nr. 865
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir pietiekoši laba 
reputācija un attiecīgas vispārīgas, 
komerciālās un profesionālās zināšanas, 
lai viņi varētu klientam vai potenciālam 
klientam precīzi darīt zināmu visu attiecīgo 
informāciju par piedāvāto pakalpojumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā, līdzko ir atzīts, 
ka viņiem ir pietiekoši laba reputācija un 
atbilstošs zināšanu un kompetences 
līmenis, kura pamatā ir atzītas 
kvalifikācijas, lai viņi varētu klientam vai 
potenciālam klientam precīzi darīt zināmu 
visu attiecīgo informāciju par piedāvāto 
pakalpojumu. Saistītajiem aģentiem 
nepieciešama regulāra profesionālā 
apmācība, lai atjauninātu un nostiprinātu 
savas zināšanas un kompetenci.



AM\901765LV.doc 129/176 PE489.465v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu konsultācijām ir milzīga ietekme uz cilvēku dzīvi. Tāpēc saistītajiem aģentiem 
jābūt atbilstošam kvalifikāciju līmenim, lai tie varētu konsultēt klientus par to, kur ieguldīt 
savus līdzekļus.

Grozījums Nr. 866
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir pietiekoši laba 
reputācija un attiecīgas vispārīgas, 
komerciālās un profesionālās zināšanas, 
lai viņi varētu klientam vai potenciālam 
klientam precīzi darīt zināmu visu attiecīgo 
informāciju par piedāvāto pakalpojumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir pietiekoši laba 
reputācija un atbilstošs zināšanu un
kompetences līmenis, kura pamatā ir 
atzītas kvalifikācijas, lai viņi varētu 
klientam vai potenciālam klientam precīzi 
darīt zināmu visu attiecīgo informāciju par 
piedāvāto pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 867
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītos aģentus 
reģistrē publiskajā reģistrā tikai tad, ja ir 
konstatēts, ka viņiem ir pietiekoši laba 
reputācija un attiecīgas vispārīgas, 
komerciālās un profesionālās zināšanas, lai 
viņi varētu klientam vai potenciālam 
klientam precīzi darīt zināmu visu attiecīgo 

Dalībvalstis nodrošina, ka saistītajiem 
aģentiem ir pietiekoši laba reputācija un 
attiecīgas vispārīgas, komerciālās un 
profesionālās zināšanas, lai viņi varētu 
klientam vai potenciālam klientam precīzi 
darīt zināmu visu attiecīgo informāciju par 
piedāvāto pakalpojumu.
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informāciju par piedāvāto pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 868
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt, ka ieguldījumu 
sabiedrības var pārbaudīt, vai saistītajiem 
aģentiem, ko tās iecēlušas, ir pietiekami 
laba reputācija un zināšanas, kas minētas 
trešajā daļā.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības pārbauda, vai saistītajiem 
aģentiem, ko tās iecēlušas, ir pietiekami 
laba reputācija un zināšanas, kas minētas 
otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 5. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu sabiedrības sniedz 
saistītajiem aģentiem pilnīgu informāciju 
par saviem ieguldījumu pakalpojumiem 
un finanšu instrumentiem, un šī 
informācija jāatjaunina vismaz reizi 
ceturksnī, informācijas sniegšanu 
aizkavējot ne vairāk kā par 60 dienām.
Saistītajiem aģentiem šī informācija 
jāsniedz klientam vai potenciālam 
klientam pirms pasūtījumu saņemšanas 
vai finanšu instrumentu izvietošanas.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji ir pilnībā informēti par iespējamiem interešu konfliktiem, ir 
ļoti svarīgi, lai ieguldījumu sabiedrības un saistītie aģenti sniegtu pilnīgi atklātu informāciju 
par saistību starp pakalpojumu sniedzējiem un aģentiem.

Grozījums Nr. 870
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 
pienākumus, kas paredzēti 24. pantā
(izņemot 3. punktu), 25. pantā (izņemot 
5. punktu), 27. pantā un 28. panta 
1. punktā, attiecībā uz šiem darījumiem vai 
attiecībā uz visiem papildpakalpojumiem, 
kas tieši saistīti ar šiem darījumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 
pienākumus, kas paredzēti 24., 25. un
27. pantā un 28. panta 1. punktā, attiecībā 
uz šiem darījumiem vai attiecībā uz visiem 
papildpakalpojumiem, kas tieši saistīti ar 
šiem darījumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums paplašina informācijas apjomu, kas sniedzams tiesīgiem darījumu 
partneriem (24. panta 3. punkts un 25. panta 5. punkts). Privātiem klientiem jānodrošina 
visaugstākā līmeņa aizsardzība, kamēr tiesīgie darījumu partneri spēj parūpēties par savām 
interesēm, piemēram, izlemt, kādu informāciju u. c. tie vēlas saņemt, tāpēc atsauce uz 24. un 
25. pantu no 30. panta jāsvītro (kas nozīmē to, ka svītrojums nepieciešams arī 25. panta 
6. punkta c) apakšpunktā).

Grozījums Nr. 871
Pablo Zalba Bidegain

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

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 
pienākumus, kas paredzēti 24. pantā
(izņemot 3. punktu), 25. pantā (izņemot 
5. punktu), 27. pantā un 28. panta 
1. punktā, attiecībā uz šiem darījumiem vai 
attiecībā uz visiem papildpakalpojumiem, 
kas tieši saistīti ar šiem darījumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 
pienākumus, kas paredzēti 24., 25. un
27. pantā un 28. panta 1. punktā, attiecībā 
uz šiem darījumiem vai attiecībā uz visiem 
papildpakalpojumiem, kas tieši saistīti ar 
šiem darījumiem.

Or. en

Pamatojums

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Grozījums Nr. 872
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 
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pienākumus, kas paredzēti 24. pantā 
(izņemot 3. punktu), 25. pantā (izņemot 
5. punktu), 27. pantā un 28. panta 
1. punktā, attiecībā uz šiem darījumiem vai 
attiecībā uz visiem papildpakalpojumiem, 
kas tieši saistīti ar šiem darījumiem.

pienākumus, kas paredzēti 24. pantā 
(izņemot 3., 5., 6. un 7. punktu), 25. pantā 
(izņemot 5. punktu), 27. pantā un 28. panta 
1. punktā, attiecībā uz šiem darījumiem vai 
attiecībā uz visiem papildpakalpojumiem, 
kas tieši saistīti ar šiem darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 873
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 
pienākumus, kas paredzēti 24. pantā 
(izņemot 3. punktu), 25. pantā (izņemot 
5. punktu), 27. pantā un 28. panta 
1. punktā, attiecībā uz šiem darījumiem vai 
attiecībā uz visiem papildpakalpojumiem, 
kas tieši saistīti ar šiem darījumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas saņēmušas atļauju izpildīt 
pasūtījumus klientu vārdā un/vai veikt 
darījumus savā vārdā, un/vai saņemt un 
nosūtīt pasūtījumus, un/vai nodrošināt 
portfeļa pārvaldību, var uzsākt darījumus 
vai iesaistīties darījumos ar tiesīgiem 
darījuma partneriem bez vajadzības izpildīt 
pienākumus, kas paredzēti 24. pantā 
(izņemot 3. punktu), 25. pantā (izņemot 
5. punktu), 27. pantā un 28. panta 
1. punktā, attiecībā uz šiem darījumiem vai 
attiecībā uz visiem papildpakalpojumiem, 
kas tieši saistīti ar šiem darījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu sabiedrības, kas nodrošina finanšu portfeļa pārvaldības pakalpojumus, nedrīkst 
pieņemt nekādus monetārus labumus, ko par šiem pakalpojumiem sniedz trešā persona 
(izņemot gadījumus, kad tie saņemti tieši no ieguldītājiem). Minētajā prasībā nav ņemts vērā, 
ka privātie un profesionālie klienti parasti pieprasa augstāku aizsardzības līmeni 
salīdzinājumā ar tiesīgiem darījumu partneriem. Tāpēc šā noteikuma darbības joma ir 
jāierobežo, to attiecinot tikai uz situācijām, kad finanšu portfeļa pārvaldības pakalpojumi tiek 
sniegti privātiem un profesionāliem klientiem.
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Grozījums Nr. 874
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu šo pantu, dalībvalstis par 
tiesīgiem darījuma partneriem atzīst 
ieguldījumu sabiedrības, kredītiestādes, 
apdrošināšanas sabiedrības, PVKIU un to 
pārvaldības sabiedrības, pensiju fondus un 
to pārvaldības sabiedrības, citas finanšu 
iestādes, kam piešķirtas atļaujas saskaņā ar 
Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem 
vai ko regulē minētie tiesību akti, 
uzņēmumus, kas atbrīvoti no šīs direktīvas 
piemērošanas saskaņā ar 2. panta 1. punkta
k) apakšpunktu, valstu valdības un to 
attiecīgos birojus, tostarp valstu iestādes, 
kas veic darījumus ar valsts parādu valsts 
līmenī, centrālās bankas un pārvalstiskās 
organizācijas.

Lai īstenotu šo pantu, dalībvalstis par 
tiesīgiem darījuma partneriem atzīst 
ieguldījumu sabiedrības, kredītiestādes, 
apdrošināšanas sabiedrības, PVKIU un to 
pārvaldības sabiedrības, pensiju fondus un 
to pārvaldības sabiedrības, citas finanšu 
iestādes, kam piešķirtas atļaujas saskaņā ar 
Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem 
vai ko regulē minētie tiesību akti, 
uzņēmumus, kas atbrīvoti no šīs direktīvas 
piemērošanas saskaņā ar 2. panta 1. punkta 
k) apakšpunktu, valstu valdības un to 
attiecīgos birojus, tostarp valstu iestādes, 
kas veic darījumus ar valsts parādu valsts 
līmenī, centrālās bankas un pārvalstiskās 
organizācijas. Tomēr pašvaldību iestādes 
un reģionālās administratīvās iestādes 
šajā sarakstā nav iekļautas.

Or. en

Grozījums Nr. 875
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klasificēšanu par tiesīgu darījuma partneri 
saskaņā ar pirmo daļu veic, neskarot 
minēto vienību tiesības vispārīgi vai 
attiecībā uz katru atsevišķu darījumu lūgt 
tām piemērot režīmu, kādu piemēro
klientiem, uz kuru darbību ar ieguldījuma 
sabiedrību attiecas 24., 25., 27. un 28. 
punkts.

Klasificēšanu par tiesīgu darījuma partneri 
saskaņā ar pirmo daļu veic, neskarot 
minēto vienību tiesības vispārīgi vai 
attiecībā uz katru atsevišķu darījumu 
informēt savus brokerus par to tiesībām 
tikt uzskatītiem par klientiem, uz kuru 
darbību ar ieguldījuma sabiedrību attiecas 
24., 25., 27. un 28. punkts.
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Or. en

Pamatojums

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Grozījums Nr. 876
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
precizētu pasākumus, ar kuriem definē:

svītrots

a) procedūras attiecībā uz tāda režīma 
piemērošanas pieprasīšanu, kādu piemēro 
klientiem saskaņā ar 2. punktu;
b) procedūras attiecībā uz skaidrā 
apstiprinājuma saņemšanu no 
potenciāliem darījumu partneriem 
saskaņā ar 3. punktu;
c) iepriekš noteiktas samērīgas prasības, 
tostarp kvantitatīvās robežvērtības, kas 
ļautu uzņēmumu uzskatīt par tiesīgu 
darījuma partneri saskaņā ar 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams norādīt procedūras ES tiesību aktos paredzēto saistību izpildei, un ir 
jānodrošina tādas īstenošanas iespējas, lai dalībvalstis varētu saglabāt savas nacionālās 
īpatnības.
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Grozījums Nr. 877
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) procedūras attiecībā uz tāda režīma 
piemērošanas pieprasīšanu, kādu piemēro
klientiem saskaņā ar 2. punktu;

a) procedūras brokera informēšanai par to 
tiesībām tikt uzskatītiem par klientiem 
saskaņā ar 2. punktu;

Or. en

Pamatojums

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Grozījums Nr. 878
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai 
regulētās tirdzniecības sistēmas noteikumu 
un citu juridisku pienākumu ievērošanas 
uzraudzība

Daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
noteikumu un citu juridisku pienākumu 
ievērošanas uzraudzība

Or. en

Grozījums Nr. 879
Astrid Lulling

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

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu , nosaka 

un saglabā efektīvus pasākumus un 
procedūras saistībā ar daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu vai regulēto 
tirdzniecības sistēmu , lai regulāri 
uzraudzītu tās lietotāju vai klientu
atbilstību to noteikumiem. Ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu , 

uzrauga darījumus, ko veic to lietotāji vai 
klienti to sistēmās, lai identificētu šo 
noteikumu pārkāpumus, nesakārtotus 
tirdzniecības nosacījumus vai rīcību, kas 
var ietvert tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības vai tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, nosaka 
un saglabā pasākumus un procedūras 
saistībā ar daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu vai regulēto tirdzniecības sistēmu, 
lai regulāri uzraudzītu tās lietotāju vai 
klientu atbilstību to noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
dalībnieki, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, uzrauga to lietotāju 
vai klientu veiktos pasūtījumus, izpildītos 
darījumus un atceltos pasūtījumus to 
sistēmās, lai identificētu šo noteikumu 
pārkāpumus, nesakārtotus tirdzniecības 
nosacījumus vai rīcību, kas var ietvert 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir veikts, lai nodrošinātu, ka ne tikai regulētu tirgu (51. panta 3. punkts), bet arī 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu un regulētu tirdzniecības sistēmu dalībnieki uzrauga 
attiecību starp veiktajiem un atceltajiem pasūtījumiem. Piemērotākā vieta šīs attiecības 
noteikšanai ir jauns ievilkums regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 8. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā: „– atceltu pasūtījumus, pārsniedzot 30 %, kas ir attiecība starp vienā dienā 
veiktajiem un izpildītajiem pasūtījumiem, ja vien iestādei nav sniegts rakstisks skaidrojums”.

Grozījums Nr. 880
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
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vai regulētu tirdzniecības sistēmu , nosaka 
un saglabā efektīvus pasākumus un 
procedūras saistībā ar daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu vai regulēto 
tirdzniecības sistēmu , lai regulāri 
uzraudzītu tās lietotāju vai klientu
atbilstību to noteikumiem. Ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu , 

uzrauga darījumus, ko veic to lietotāji vai 
klienti  to sistēmās, lai identificētu šo 
noteikumu pārkāpumus, nesakārtotus 
tirdzniecības nosacījumus vai rīcību, kas 
var ietvert tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

vai regulētu tirdzniecības sistēmu, nosaka 
un saglabā efektīvus pasākumus un 
procedūras saistībā ar daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu vai regulēto 
tirdzniecības sistēmu, lai regulāri 
uzraudzītu tās lietotāju vai klientu 
atbilstību to noteikumiem. Ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, uzrauga 
darījumus, ko veic to lietotāji vai klienti to 
sistēmās, lai identificētu šo noteikumu 
pārkāpumus, nesakārtotus tirdzniecības 
nosacījumus vai rīcību, kas var ietvert 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.
Dalībvalstis nodrošina, ka tirgus 
dalībniekiem, kas izmanto daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, ir pietiekami resursi 
efektīvas uzraudzības nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 881
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, nosaka 
un saglabā efektīvus pasākumus un 
procedūras saistībā ar daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu vai regulēto 
tirdzniecības sistēmu, lai regulāri 
uzraudzītu tās lietotāju vai klientu
atbilstību to noteikumiem. Ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, uzrauga 
darījumus, ko veic to lietotāji vai klienti
to sistēmās, lai identificētu šo noteikumu 

1. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nosaka un saglabā efektīvus pasākumus un 
procedūras saistībā ar daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu, lai regulāri 
uzraudzītu tās lietotāju vai klientu 
atbilstību to noteikumiem. Ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus dalībnieki, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
uzrauga darījumus, ko veic to lietotāji vai 
klienti to sistēmās, lai identificētu šo 
noteikumu pārkāpumus, nesakārtotus 
tirdzniecības nosacījumus vai rīcību, kas 
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pārkāpumus, nesakārtotus tirdzniecības 
nosacījumus vai rīcību, kas var ietvert 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

var ietvert tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 882
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
dalībnieki, kas izmanto tirdzniecības 
vietu, reģistrē savus darījumus, lai 
nodrošinātu klienta identificēšanu 
(„tirdzniecības zīmes reģistrācija”).

Or. en

Grozījums Nr. 883
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, par 
būtiskiem tās noteikumu pārkāpumiem, 
nesakārtotiem tirdzniecības nosacījumiem 
vai rīcību, kas ir tirgus ļaunprātīgu
izmantošana, ziņot kompetentajai iestādei. 
Dalībvalstis arī pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, tūlīt 

sniegt attiecīgo informāciju iestādei, kuras 

2. Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
par būtiskiem tās noteikumu pārkāpumiem, 
nesakārtotiem tirdzniecības nosacījumiem 
vai rīcību, kas ir tirgus ļaunprātīga
izmantošana, ziņot kompetentajai iestādei. 
Dalībvalstis arī pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
tūlīt sniegt attiecīgo informāciju iestādei, 
kuras kompetencē ir tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas izmeklēšana un saukšana pie 
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kompetencē ir tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, un pilnā apjomā palīdzēt 
iepriekšminētajai iestādei, veicot 
izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā 
uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas 
konstatēta tās sistēmās vai ar tās sistēmu 
starpniecību.

atbildības par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, un pilnā apjomā palīdzēt 
iepriekšminētajai iestādei, veicot 
izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā 
uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas 
konstatēta tās sistēmās vai ar tās sistēmu 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 884
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu resursus, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas efektīvu 
uzraudzību.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā noteikto 
procedūru.
_____________
*OV, lūdzu ievietot datumu: …

Or. en

Pamatojums

Efektīva uzraudzība paredz, ka starp tirgiem šajā ziņā nav konkurences.
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Grozījums Nr. 885
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumentu tirgošanas pārtraukšana vai 
atcelšana daudzpusējā tirdzniecības sistēmā

Instrumentu tirgošanas pārtraukšana vai 
atcelšana daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā

Or. en

Grozījums Nr. 886
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
kura pārtrauc vai atceļ finanšu 
instrumenta tirdzniecību, publiskot šo 
lēmumu, paziņot to regulētiem tirgiem, 
citām daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām, kas tirgo to pašu finanšu 
instrumentu, un paziņot attiecīgo 
informāciju kompetentajai iestādei. 
Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis nosaka prasību, ka citi 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas, kas tirgo tos pašus finanšu 
instrumentus, arī pārtrauc vai atceļ šā
finanšu instrumenta tirdzniecību, ja 
pārtraukšanas vai atcelšanas iemesls ir 
informācijas neatklāšana par emitentu vai 
finanšu instrumentu, izņemot gadījumus, 
kad tas varētu būtiski apdraudēt 

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus dalībniekam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
lai pārtrauktu vai atceltu finanšu 
instrumenta tirdzniecību saskaņā ar tā 
regulētā tirgus lēmumu, kurā sākotnēji 
tika atļauta šā instrumenta tirdzniecība, 
un ja pārtraukšanai ir globāls iemesls, 
publiskot šo lēmumu, paziņot to regulētiem 
tirgiem, citām daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām, kas tirgo to pašu finanšu 
instrumentu, un paziņot attiecīgo 
informāciju kompetentajai iestādei. 
Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis pieprasa, lai citi regulētie 
tirgi, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
un regulētās tirdzniecības sistēmas savu 
lēmumu nepārtraukt vai neatcelt finanšu 
instrumenta tirdzniecību paziņo attiecīgajai 
kompetentajai iestādei un visiem 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
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ieguldītāju intereses vai pienācīgu tirgus 
darbību. Dalībvalstis nosaka prasību 
citiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām paziņot 
savu lēmumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei un visiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, pievienojot 
paskaidrojumu, ja lēmumā netika ietverta
finanšu instrumenta tirdzniecības 
pārtraukšana vai atcelšana.

tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kas tirgo to pašu 
finanšu instrumentu, pievienojot 
paskaidrojumu, kāpēc tika pieņemts 
lēmums nepārtraukt vai neatcelt finanšu 
instrumenta tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz Pārredzamības direktīvas līdzsvarotajiem noteikumiem, FITD II nevajadzētu 
paredzēt netiešo ziņošanas pienākumu paplašināšanu uz emitentu rēķina, kas arī veic 
darījumus daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai regulētās tirdzniecības sistēmās. Ņemot 
vērā Pārredzamības direktīvas noteikumus, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai regulētās 
tirdzniecības sistēmas nevar novērtēt „informācijas neatklāšanu par emitentu”, jo tās nav 
paredzētas kā korporatīvās informācijas saņēmējas.

Grozījums Nr. 887
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
kura pārtrauc vai atceļ finanšu instrumenta 
tirdzniecību, publiskot šo lēmumu, paziņot 
to regulētiem tirgiem, citām daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kas tirgo to pašu 
finanšu instrumentu, un paziņot attiecīgo 
informāciju kompetentajai iestādei. 
Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. 

1. Neskarot kompetentās iestādes 
72. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā 
paredzētās tiesības pieprasīt instrumenta 
tirdzniecības pārtraukšanu vai atcelšanu, 
regulētā tirgus, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētās 
tirdzniecības sistēmas dalībnieks var 
pārtraukt vai atcelt tā finanšu 
instrumenta tirdzniecību, kas vairs 
neatbilst regulētā tirgus, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētās 
tirdzniecības sistēmas noteikumiem, ja 
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Dalībvalstis nosaka prasību, ka citi 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas, kas tirgo tos pašus finanšu 
instrumentus, arī pārtrauc vai atceļ šā 
finanšu instrumenta tirdzniecību, ja 
pārtraukšanas vai atcelšanas iemesls ir 
informācijas neatklāšana par emitentu vai 
finanšu instrumentu, izņemot gadījumus, 
kad tas varētu būtiski apdraudēt 
ieguldītāju intereses vai pienācīgu tirgus 
darbību. Dalībvalstis nosaka prasību citiem 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām paziņot savu 
lēmumu attiecīgajai kompetentajai iestādei 
un visiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, pievienojot 
paskaidrojumu, ja lēmumā netika ietverta 
finanšu instrumenta tirdzniecības 
pārtraukšana vai atcelšana.

vien šāda rīcība nevar radīt būtisku 
kaitējumu ieguldītāju interesēm vai 
sakārtotai tirgus darbībai.

Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus dalībniekam, kas 
izmanto regulētu tirgu, daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, kura pārtrauc vai 
atceļ finanšu instrumenta tirdzniecību, 
publiskot šo lēmumu, paziņot to regulētiem 
tirgiem, citām daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām, kas tirgo to pašu finanšu 
instrumentu, un paziņot attiecīgo 
informāciju kompetentajai iestādei. 
Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. Ja 
pārtraukšanas vai atcelšanas iemesls ir 
informācijas neatklāšana par emitentu vai 
finanšu instrumentu, attiecīgā 
kompetentā iestāde, kas definēta 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/2006 
2. panta 7. punktā, nosaka prasību, ka citi 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas vai jebkādi citi tirdzniecības 
režīmi, kas tirgo tos pašus finanšu 
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instrumentus, arī nekavējoties pārtrauc vai 
atceļ šā finanšu instrumenta tirdzniecību. 
Dalībvalstis nosaka prasību citiem 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām paziņot savu 
lēmumu attiecīgajai kompetentajai iestādei 
un visiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, pievienojot 
paskaidrojumu, ja lēmumā netika ietverta 
finanšu instrumenta tirdzniecības 
pārtraukšana vai atcelšana.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma tam, ka regulētam tirgum, daudzpusējai tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai šajā ziņā ir izvirzīti atšķirīgi noteikumi. Attiecīgajai kompetentajai 
iestādei jābūt tiesīgai pārtraukt vai atcelt finanšu instrumenta tirdzniecību visās tirdzniecības 
vietās.

Grozījums Nr. 888
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
kura pārtrauc vai atceļ finanšu instrumenta 
tirdzniecību, publiskot šo lēmumu, paziņot 
to regulētiem tirgiem, citām daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kas tirgo to pašu 
finanšu instrumentu, un paziņot attiecīgo 
informāciju kompetentajai iestādei. 
Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis nosaka prasību, ka citi 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus dalībniekam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
kura pārtrauc vai atceļ finanšu instrumenta 
tirdzniecību, publiskot šo lēmumu, paziņot 
to regulētiem tirgiem un citām 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, un 
paziņot attiecīgo informāciju kompetentajai 
iestādei. Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis nosaka prasību, ka citi 
regulētie tirgi un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas, kas tirgo tos pašus 
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sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas, kas tirgo tos pašus finanšu 
instrumentus, arī pārtrauc vai atceļ šā 
finanšu instrumenta tirdzniecību, ja 
pārtraukšanas vai atcelšanas iemesls ir 
informācijas neatklāšana par emitentu vai 
finanšu instrumentu, izņemot gadījumus, 
kad tas varētu būtiski apdraudēt ieguldītāju 
intereses vai pienācīgu tirgus darbību. 
Dalībvalstis nosaka prasību citiem 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām paziņot savu 
lēmumu attiecīgajai kompetentajai iestādei 
un visiem regulētajiem tirgiem,
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, 
pievienojot paskaidrojumu, ja lēmumā 
netika ietverta finanšu instrumenta 
tirdzniecības pārtraukšana vai atcelšana.

finanšu instrumentus, arī pārtrauc vai atceļ 
šā finanšu instrumenta tirdzniecību, ja 
pārtraukšanas vai atcelšanas iemesls ir 
informācijas neatklāšana par emitentu vai 
finanšu instrumentu, izņemot gadījumus, 
kad tas varētu būtiski apdraudēt ieguldītāju 
intereses vai pienācīgu tirgus darbību. 
Dalībvalstis nosaka prasību citiem 
regulētajiem tirgiem un daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām paziņot savu 
lēmumu attiecīgajai kompetentajai iestādei 
un visiem regulētajiem tirgiem un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, 
pievienojot paskaidrojumu, ja lēmumā 
netika ietverta finanšu instrumenta 
tirdzniecības pārtraukšana vai atcelšana.

Or. en

Grozījums Nr. 889
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 1. punktā 
minēto paziņojumu un publiskošanas 
formātus un termiņus.

svītrots

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

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā EVTI noslogotību, ir nepieciešama zināma prioritizācija. Paziņojumu formātu un 
termiņu standarti nešķiet vajadzīgi.

Grozījums Nr. 890
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
definētu konkrētas situācijas, kas būtiski 
apdraud ieguldītāju intereses un pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību atbilstīgi 1. un 
2. punktam, un jautājumus, kas attiecas uz 
informācijas neatklāšanu par emitentu vai 
finanšu instrumentu atbilstīgi 1. punktam.

3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai norādītu konkrētas 
situācijas, kas būtiski apdraud ieguldītāju 
intereses un pienācīgu iekšējā tirgus 
darbību atbilstīgi 1. un 2. punktam, un 
jautājumus, kas attiecas uz informācijas 
neatklāšanu par emitentu vai finanšu 
instrumentu atbilstīgi 1. punktam.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisija ir pilnvarota 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. 891
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
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deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
definētu konkrētas situācijas, kas būtiski 
apdraud ieguldītāju intereses un pienācīgu 
iekšējā tirgus darbību atbilstīgi 1. un 
2. punktam, un jautājumus, kas attiecas uz 
informācijas neatklāšanu par emitentu vai 
finanšu instrumentu atbilstīgi 1. punktam.

standartu projektus, lai norādītu konkrētas 
situācijas, kas būtiski apdraud ieguldītāju 
intereses un pienācīgu iekšējā tirgus 
darbību atbilstīgi 1. un 2. punktam, un 
jautājumus, kas attiecas uz informācijas 
neatklāšanu par emitentu vai finanšu 
instrumentu atbilstīgi 1. punktam.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisija ir pilnvarota 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

Jautājums par konkrētām situācijām, kas varētu kaitēt ieguldītāja interesēm, ir galvenokārt 
tehnisks, tāpēc priekšlikumu sniegšanai par to piemērotākā ir EVTI.

Grozījums Nr. 892
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mēneša laikā no Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITD] 32. panta 3. punktā minētā 
paziņojuma saņemšanas EVTI var 
pieņemt konkrētus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai reaģētu uz 
nelabvēlīgiem notikumiem, kas var 
nopietni apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai visas 
finanšu sistēmas stabilitāti, vai arī 
ieguldītāju aizsardzību attiecībā uz to 
kompetenci ārkārtas situācijās. Turklāt 
EVTI var paplašināt konkrētu lēmumu 
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piemērošanas jomu, tos attiecinot arī uz 
citām valsts kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 893
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 894
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, ar ko nosaka 
1. punktā minēto paziņojumu un 
publiskošanas formātus un termiņus.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā EVTI noslogotību, ir nepieciešama zināma prioritizācija. Paziņojumu formātu un 
termiņu standarti nešķiet vajadzīgi.
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Grozījums Nr. 895
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu sadarbība 
un informācijas apmaiņa

Daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
sadarbība un informācijas apmaiņa

Or. en

Grozījums Nr. 896
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, 
nekavējoties informēt citu daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu, regulēto 
tirdzniecības sistēmu un regulēto tirgu 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
dalībniekus par turpmāk minēto:

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus dalībniekam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nekavējoties informēt citu daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto tirgu 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
dalībniekus par turpmāk minēto:

Or. en

Grozījums Nr. 897
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas 
izmanto regulētu tirgu, daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, sadarbojas ar 
regulēto tirgu, kurā atļauta vērtspapīru 
tirdzniecība un kas izraudzīts starptirgu 
uzraudzības veikšanai saskaņā ar regulas 
par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
[MAR] 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājušās iespējas tos ļaunprātīgi izmantot un, 
izmantojot starptirgu stratēģijas, ar tiem manipulēt, šo tirgu uzraudzības funkcijas veicējiem 
ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu arī šādu starptirgu stratēģiju atklāšanu. Primārajai sarakstā 
iekļaušanas vietai ir vislielākās iespējas uzņemties galveno atbildību, jo tā atrodas vistuvāk 
emitenta informācijas plūsmai. Jāpieprasa, lai sadarbojas arī sekundārie tirgi.

Grozījums Nr. 898
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas 
izmanto regulētu tirgu vai daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, sadarbojas ar 
izraudzītu kompetento iestādi vai trešo 
personu, kurai deleģēts uzdevums veikt 
vispārēju uzraudzību reālā laikā, lai 
varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā 
ar MAR 17.a pantu (jauns).

Or. en
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Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājušās iespējas tos ļaunprātīgi izmantot un, 
izmantojot starptirgu stratēģijas, ar tiem manipulēt, kompetentajām iestādēm un šo tirgu 
uzraudzības funkcijas veicējiem ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu arī šādu starptirgu stratēģiju 
atklāšanu. Jāpieprasa, lai sadarbojas arī sekundārie tirgi.

Grozījums Nr. 899
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas 
izmanto regulētu tirgu, daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, kas ir konkrētas 
akcijas sekundārās tirdzniecības vietas, 
sadarbojas ar šīs akcijas primāro sarakstā 
iekļaušanas vietu, lai varētu izpildīt savus 
pienākumus saskaņā ar MAR 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

FITD īstenošanas rezultātā notiekošās tirdzniecības sadrumstalotības dēļ ir palielinājušās 
iespējas ļaunprātīgi izmantot tirgus un, izmantojot starptirgu stratēģijas, ar tiem manipulēt. 
Ne tirdzniecības vietas, ne arī kompetentās iestādes neveic uzraudzību reālā laikā, pievēršot 
uzmanību vienas akcijas tirdzniecībai. Šī nepilnība ir jānovērš. Šis darbs būtu jāuzņemas 
primārās sarakstā iekļaušanas vietas uzraudzības funkcijas veicējam, jo šī vieta atrodas 
vistuvāk emitenta informācijas plūsmai.

Grozījums Nr. 900
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu konkrētus 
apstākļus, kuros jāpiemēro 1. punktā 
minētā informācijas sniegšanas prasība.

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu konkrētus 
apstākļus, kuros jāpiemēro 1. punktā 
minētā informācijas sniegšanas prasība un 
īpašās prasības un noteikumi attiecībā uz 
1.a punktā minēto sadarbību starp 
primārajām un sekundārajām sarakstā 
iekļaušanas vietām.

Or. en

Pamatojums

EVTI jāizstrādā vadlīnijas noteikumu īstenošanai attiecībā uz sadarbību uzraudzības jomā 
starp dažādām tirdzniecības vietām.

Grozījums Nr. 901
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko
standartu projektus, lai noteiktu konkrētus 
apstākļus, kuros jāpiemēro 1. punktā 
minētā informācijas sniegšanas prasība.

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu konkrētus 
apstākļus, kuros jāpiemēro 1. punktā 
minētā informācijas sniegšanas prasība un 
īpašās prasības un noteikumi attiecībā uz 
1.a punktā minēto sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājušās iespējas tos ļaunprātīgi izmantot un, 
izmantojot starptirgu stratēģijas, ar tiem manipulēt, kompetentajām iestādēm un šo tirgu 
uzraudzības funkcijas veicējiem ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu arī šādu starptirgu stratēģiju 
atklāšanu. Jāpieprasa, lai sadarbojas arī sekundārie tirgi. Šo noteikumu sīkākai izstrādei 
vispiemērotākā ir EVTI.
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Grozījums Nr. 902
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) lielākā daļa finanšu produktu, kuru 
tirdzniecība notiek tirgū, ir produkti, kas 
tieši finansē mazos un vidējos 
uzņēmumus, izņemot finanšu iestādes.

Or. en

Pamatojums

Neizslēdzot finanšu iestādes no MVU tirgiem, varētu rasties nepilnība, kas nelabvēlīgi 
ietekmētu daudzpusējas tirdzniecības sistēmas noteikumu piemērošanu.

Grozījums Nr. 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nosaka prasību, ka to 
emitenta finanšu instrumentu, kam ir 
izsniegta atļauja tirgošanai vienā MVU 
izaugsmes tirgū bez atsevišķas emitenta 
atļaujas drīkst tirgot arī citos MVU 
izaugsmes tirgos. Tomēr šādā gadījumā 
emitentam nav nekādu saistību attiecībā 
uz korporatīvo pārvaldību vai sākotnēju, 
pastāvīgu vai ad hoc informācijas 
atklāšanu attiecībā uz citu MVU tirgu.

7. Dalībvalstis nosaka prasību, ka to 
emitenta finanšu instrumentu, kam ir 
izsniegta atļauja tirgošanai vienā MVU 
izaugsmes tirgū, citā MVU izaugsmes
tirgū drīkst tirgot tikai ar emitenta 
piekrišanu.

Or. en

Pamatojums

Lēmumu par to, kur tirgot MVU instrumentus, pieņem tikai un vienīgi MVU.
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Grozījums Nr. 904
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nosaka prasību, ka to 
emitenta finanšu instrumentu, kam ir 
izsniegta atļauja tirgošanai vienā MVU
izaugsmes tirgū bez atsevišķas emitenta 
atļaujas drīkst tirgot arī citos MVU 
izaugsmes tirgos. Tomēr šādā gadījumā 
emitentam nav nekādu saistību attiecībā uz 
korporatīvo pārvaldību vai sākotnēju, 
pastāvīgu vai ad hoc informācijas atklāšanu 
attiecībā uz citu MVU tirgu.

7. Dalībvalstis nosaka prasību, ka to 
emitenta finanšu instrumentu, kam ir 
izsniegta atļauja tirgošanai vienā MVU 
izaugsmes tirgū, drīkst tirgot arī citā MVU 
izaugsmes tirgū, bet tikai ar 
nepārprotamu emitenta piekrišanu. 
Tomēr šādā gadījumā emitentam nav 
nekādu saistību attiecībā uz korporatīvo 
pārvaldību vai sākotnēju, pastāvīgu vai ad 
hoc informācijas atklāšanu attiecībā uz citu 
MVU tirgu.

Or. en

Pamatojums

Ja MVU izaugsmes tirgus sarakstā iekļauta uzņēmuma akcijas ļautu tirgot arī citos tirgos, 
tam varētu būt dažādas negatīvas sekas, piemēram, akciju likviditātes sadrumstalotība, kas 
rada cenu atšķirības, apgrūtināta MVU akciju īpašumtiesību kontrole un sliktāka 
atpazīstamība, kā arī iespējami samazināta ieguldītāju uzticēšanās. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
MVU joprojām varētu lemt par to, vai tie vēlas, lai to akcijas tiktu tirgotas arī citos MVU 
izaugsmes tirgos.

Grozījums Nr. 905
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nosaka prasību, ka to 
emitenta finanšu instrumentu, kam ir 
izsniegta atļauja tirgošanai vienā MVU 
izaugsmes tirgū bez atsevišķas emitenta 
atļaujas drīkst tirgot arī citos MVU 
izaugsmes tirgos. Tomēr šādā gadījumā 
emitentam nav nekādu saistību attiecībā uz 

7. Dalībvalstis nosaka prasību, ka to 
emitenta finanšu instrumentu, kam ir 
izsniegta atļauja tirgošanai vienā MVU 
izaugsmes tirgū, citā MVU izaugsmes
tirgū drīkst tirgot tikai ar nepārprotamu 
emitenta piekrišanu. Tomēr šādā gadījumā 
emitentam nav nekādu saistību attiecībā uz 
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korporatīvo pārvaldību vai sākotnēju, 
pastāvīgu vai ad hoc informācijas atklāšanu 
attiecībā uz citu MVU tirgu.

korporatīvo pārvaldību vai sākotnēju, 
pastāvīgu vai ad hoc informācijas atklāšanu 
attiecībā uz citu MVU tirgu.

Or. en

Pamatojums

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Grozījums Nr. 906
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas filiāle, uzņemas atbildību par to, lai 
nodrošinātu, ka filiāle, sniedzot 
pakalpojumus minētās dalībvalsts teritorijā, 
izpilda saistības, kas noteiktas 24., 25.,
27., 28., pantā šajā direktīvā un Regulas 
(ES) Nr. …/… [FITD] 13. līdz 23. pantā,  
un atbilstoši šiem pantiem noteiktajos 
pasākumos.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
atrodas filiāle, uzņemas atbildību par to, lai 
nodrošinātu, ka filiāle, sniedzot 
pakalpojumus minētās dalībvalsts teritorijā, 
izpilda saistības, kas noteiktas šīs 
direktīvas 24., 25., 26.a, 27. un 28. pantā 
un Regulas (ES) Nr. …/… [FITD] 13. līdz 
23. pantā,  un atbilstoši šiem pantiem 
noteiktajos pasākumos.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu ieviest jaunas, sīkāk izstrādātas prasības attiecībā uz zināšanām un kvalifikāciju, 
kā noteikts iepriekš 26. panta grozījumā, ir jānosaka uzņēmēju dalībvalstu atbildība par šo 
jautājumu.
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Grozījums Nr. 907
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
atrodas filiāle, ir tiesības pārbaudīt filiāles 
pasākumus un pieprasīt veikt izmaiņas, kas 
noteikti vajadzīgas, lai kompetentajai 
iestādei sniegtu iespēju nodrošināt to 
saistību izpildi, kas paredzētas 24., 25.,
27., 28., pantā šajā direktīvā un Regulas 
(ES) Nr. …/… [FITD] 13. līdz 23. pantā,  
un atbilstoši šiem pantiem noteiktajos 
pasākumos attiecībā uz pakalpojumiem 
un/vai darbībām, ko filiāle veic tās 
teritorijā.

Tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
atrodas filiāle, ir tiesības pārbaudīt filiāles 
pasākumus un pieprasīt veikt izmaiņas, kas 
noteikti vajadzīgas, lai kompetentajai 
iestādei sniegtu iespēju nodrošināt to 
saistību izpildi, kas paredzētas šīs 
direktīvas 24., 25., 26.a, 27. un 28. pantā 
un Regulas (ES) Nr. …/… [FITD] 13. līdz
23. pantā, un atbilstoši šiem pantiem 
noteiktajos pasākumos attiecībā uz 
pakalpojumiem un/vai darbībām, ko filiāle 
veic tās teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu ieviest jaunas, sīkāk izstrādātas prasības attiecībā uz zināšanām un kvalifikāciju, 
kā noteikts iepriekšējā grozījumā, ir jānosaka uzņēmēju dalībvalstu atbildība par šo 
jautājumu.

Grozījums Nr. 908
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai uz šo ieguldījumu 
sabiedrību piekļuvi šādām sistēmām 
attiecinātu tos pašus nediskriminējošos, 
pārskatāmos un objektīvos kritērijus, ko 
piemēro vietējiem dalībniekiem. 
Dalībvalstis neierobežo minēto sistēmu 
izmantošanu, atļaujot tikai mijieskaitu un 
norēķinus par tiem darījumiem ar finanšu 

Dalībvalstis pieprasa, lai uz šo ieguldījumu 
sabiedrību piekļuvi šādām sistēmām 
attiecinātu tos pašus nediskriminējošos, 
pārskatāmos un objektīvos kritērijus, ko 
piemēro vietējiem dalībniekiem. 
Dalībvalstis neierobežo minēto sistēmu 
izmantošanu, atļaujot tikai mijieskaitu un 
norēķinus par tiem darījumiem ar finanšu 
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instrumentiem, kas veikti regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā to teritorijā.

instrumentiem, kas veikti regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā to 
teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 909
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis regulētā tirgus kompetentās iestādes 
novērtējums neskar valstu centrālo banku 
kā norēķinu sistēmu pārraugu kompetenci 
vai citu uzraudzības iestāžu kompetenci 
attiecībā uz šādām sistēmām. Kompetentā 
iestāde ņem vērā pārraudzību/uzraudzību, 
ko minētās iestādes jau veikušas, lai 
novērstu nevajadzīgu kontroles dublēšanos.

Šis regulētā tirgus kompetentās iestādes 
novērtējums neskar attiecīgo centrālo 
banku kā norēķinu sistēmu pārraugu 
kompetenci vai citu uzraudzības iestāžu 
kompetenci attiecībā uz šādām sistēmām. 
Kompetentā iestāde ņem vērā 
pārraudzību/uzraudzību, ko minētās 
iestādes jau veikušas, lai novērstu 
nevajadzīgu kontroles dublēšanos.

Or. en

Pamatojums

Mijieskaita un norēķinu sistēmu pārraudzību var veikt arī ECB, ne tikai valstu centrālās 
bankas.

Grozījums Nr. 910
Sławomir Witold Nitras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ieguldījumu sabiedrību tiesības, kas 
paredzētas 1. un 2. punktā, neskar 
centrālā darījuma starpnieka, mijieskaita 
un vērtspapīru norēķinu sistēmu 
dalībnieku tiesības ar likumīgi komerciālu 
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pamatojumu atteikties padarīt pieejamus 
pieprasītos pakalpojumus, it īpaši tiesības 
atteikties noslēgt līgumu ar dalībnieku, 
kas neatbilst sadarbspējas nosacījumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 911
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām saņemt trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus pēc savas 
iniciatīvas. Ja trešās valsts uzņēmums 
sniedz pakalpojumus Savienības personai, 
kas tos pieprasa pēc savas iniciatīvas, 
nebūtu uzskatāms, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Savienības teritorijā. Ja trešās 
valsts uzņēmums pats piesaista klientus 
vai potenciālus klientus Savienībā vai 
reklamē ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības kopā ar papildpakalpojumiem 
Savienībā, izņemot jau nodibinātas 
attiecības, kas paredz, ka uzņēmums 
savam klientam pastāvīgi sniedz 
pakalpojumus, tas nebūtu uzskatāms par 
pakalpojumu, kas sniegts pēc klienta 
iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātās FITD 74. apsvērumu tiesīgie darījumu partneri var saņemt trešās 
valsts uzņēmuma ieguldījumu pakalpojumus tikai pēc savas iniciatīvas. Skaidri jānorāda, ka 
šāds pasīvs tirdzniecības režīms attiecas uz visiem Eiropas klientiem un ļauj tiem izmantot 
trešo valstu uzņēmumu sniegtos ieguldījumu pakalpojumus. Ierosinātās FITD 74. apsvērums 
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jāiekļauj 40.a pantā (jauns), lai būtu skaidrs, ka šis noteikums ir saistošs.

Grozījums Nr. 912
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu nevajadzīgu kontroles 
dublēšanos, kompetentā iestāde ņem vērā 
mijieskaita un norēķinu sistēmas 
pārraudzību un uzraudzību , ko jau 
veikušas valstu centrālās bankas kā 
mijieskaita un norēķinu sistēmu pārraugi 
vai citas uzraudzības iestādes, kuru 
kompetencē ir šādas sistēmas.

Lai novērstu nevajadzīgu kontroles 
dublēšanos, kompetentā iestāde ņem vērā 
mijieskaita un norēķinu sistēmas 
pārraudzību un uzraudzību, ko jau veikušas 
attiecīgās centrālās bankas kā mijieskaita 
un norēķinu sistēmu pārraugi vai citas 
uzraudzības iestādes, kuru kompetencē ir 
šādas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Mijieskaita un norēķinu sistēmu pārraudzību var veikt arī ECB, ne tikai valstu centrālās 
bankas.

Grozījums Nr. 913
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
IV nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrota

Or. en

Grozījums Nr. 914
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
 IV nodaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrota

Or. en

Pamatojums

Visai nodaļai jābūt ietvertai regulā.

Grozījums Nr. 915
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanas kārtība

Trešās valsts uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanas vai darbību veikšanas kārtība

Or. en

Grozījums Nr. 916
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
 IV nodaļa – 1. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakalpojumu sniegšana, izveidojot filiāli Pakalpojumu sniegšana vai darbību 
veikšana, izveidojot filiāli ar pielaidi

Or. en

Grozījums Nr. 917
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
41. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Filiāles izveidošana Filiāles ar pielaidi izveidošana

Or. en

Grozījums Nr. 918
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību trešās valsts 
uzņēmumam, kas gatavojas tās teritorijā 
izveidot filiāli ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai vai darbību veikšanai kopā ar 
citiem papildpakalpojumiem, iegūt 
iepriekšēju atļauju šo dalībvalstu
kompetentajās iestādēs saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka trešās valsts 
uzņēmums to teritorijā var sniegt
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
ieguldījumu darbības kopā ar citiem 
papildpakalpojumiem, izmantojot filiāli, 
kas izveidota šīs vai citas dalībvalsts 
teritorijā, ja šai filiālei ir izsniegta atļauja 
tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs, 
kurā tā izveidota, saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešās valsts uzņēmums vienā 
dalībvalstī var izveidot filiāli, kurai ir pielaide darījumu veikšanai citā dalībvalstī. Tam 
nevajadzētu traucēt dalībvalstīm turpināt izsniegt atļaujas trešo valstu uzņēmumu 
izveidotajām filiālēm, kurām nav pielaides. Šie noteikumi neparedz prasību attiecībā uz 
filiāles kapitālu.

Grozījums Nr. 919
Robert Goebbels
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Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību trešās valsts 
uzņēmumam, kas gatavojas tās teritorijā 
izveidot filiāli ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai vai darbību veikšanai kopā ar 
citiem papildpakalpojumiem, iegūt 
iepriekšēju atļauju šo dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

1. Dalībvalstis nosaka prasību trešās valsts 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
dalībniekam, kas gatavojas tās teritorijā 
izveidot filiāli ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai un darbību veikšanai kopā ar 
citiem papildpakalpojumiem vai 
pakalpojumiem tirdzniecības vietā, iegūt 
iepriekšēju atļauju šo dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 920
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību trešās valsts 
uzņēmumam, kas gatavojas tās teritorijā 
izveidot filiāli ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai vai darbību veikšanai kopā ar 
citiem papildpakalpojumiem, iegūt 
iepriekšēju atļauju šo dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

1. Dalībvalstis nosaka prasību trešās valsts 
uzņēmumam, kas gatavojas tās teritorijā 
izveidot filiāli ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai vai darbību veikšanai kopā ar 
citiem papildpakalpojumiem privātiem 
klientiem, iegūt iepriekšēju atļauju šo 
dalībvalstu kompetentajās iestādēs saskaņā 
ar šādiem noteikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 921
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību trešās valsts 
uzņēmumam, kas gatavojas tās teritorijā 
izveidot filiāli ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai vai darbību veikšanai kopā ar 
citiem papildpakalpojumiem, iegūt 
iepriekšēju atļauju šo dalībvalstu 
kompetentajās iestādēs saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

1. Dalībvalstis nosaka prasību trešās valsts 
uzņēmumam, kas gatavojas tās teritorijā 
izveidot filiāli ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai vai darbību veikšanai kopā ar 
citiem papildpakalpojumiem
profesionāliem klientiem, iegūt iepriekšēju 
EVTI atļauju saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 922
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā 
ar 3. punktu;

a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā 
ar 3. punktu, atzīstot, ka trešās valsts 
uzraudzības regulējums ir līdzvērtīgs;

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešās valsts uzņēmums vienā 
dalībvalstī var izveidot filiāli, kurai ir pielaide darījumu veikšanai citā dalībvalstī. Tam 
nevajadzētu traucēt dalībvalstīm turpināt izsniegt atļaujas trešo valstu uzņēmumu 
izveidotajām filiālēm, kurām nav pielaides. Šie noteikumi neparedz prasību attiecībā uz 
filiāles kapitālu.

Grozījums Nr. 923
Wolf Klinz

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

a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā 
ar 3. punktu;

a) šī prasība ir piemērojama tikai tādā 
gadījumā, ja Komisija ir pieņēmusi 
negatīvu lēmumu par līdzvērtību saskaņā 
ar 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 924
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to pakalpojumu sniegšana, kuriem trešās 
valsts uzņēmums pieprasa atļauju, ir 
autorizēta un tiek uzraudzīta trešajā valstī, 
kurā uzņēmums ir izveidots, un šim
uzņēmumam ir visas nepieciešamās 
atļaujas. Trešā valsts, kurā uzņēmums ir 
izveidots, nedrīkst būt iekļauta sarakstā, ko 
veido Finanšu darījumu darba grupa 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
terorisma finansēšanas apkarošanai, kā 
valsts un teritorija, kas nesadarbojas;

b) to pakalpojumu sniegšana, kuriem trešās 
valsts uzņēmums pieprasa atļauju, ir 
autorizēta un tiek uzraudzīta trešā valstī, 
kurā ir izveidots uzņēmuma galvenais 
birojs, un trešās valsts uzņēmumam ir 
visas šajā valstī nepieciešamās atļaujas. 
Trešā valsts, kurā ir izveidots trešās valsts 
uzņēmuma galvenais birojs, nedrīkst būt 
iekļauta sarakstā, ko veido Finanšu 
darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas apkarošanai, kā valsts un 
teritorija, kas nesadarbojas;

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešās valsts uzņēmums vienā 
dalībvalstī var izveidot filiāli, kurai ir pielaide darījumu veikšanai citā dalībvalstī. Tam 
nevajadzētu traucēt dalībvalstīm turpināt izsniegt atļaujas trešo valstu uzņēmumu 
izveidotajām filiālēm, kurām nav pielaides. Šie noteikumi neparedz prasību attiecībā uz 
filiāles kapitālu.
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Grozījums Nr. 925
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) starp attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un tās trešās 
valsts kompetentajām uzraudzības 
iestādēm, kurā uzņēmums ir izveidots, ir 
noslēgti sadarbības nolīgumi, kas ietver 
noteikumus, ar kuriem regulē informācijas 
apmaiņu ar mērķi saglabāt tirgus integritāti 
un aizsargāt ieguldītājus;

c) starp tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kurā izveidota filiāle, un tās 
trešās valsts kompetentajām uzraudzības 
iestādēm, kurā izveidots trešās valsts 
uzņēmuma galvenais birojs, ir noslēgti 
sadarbības nolīgumi, kas ietver 
noteikumus, ar kuriem regulē informācijas 
apmaiņu ar mērķi saglabāt tirgus integritāti 
un aizsargāt ieguldītājus;

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešās valsts uzņēmums vienā 
dalībvalstī var izveidot filiāli, kurai ir pielaide darījumu veikšanai citā dalībvalstī. Tam 
nevajadzētu traucēt dalībvalstīm turpināt izsniegt atļaujas trešo valstu uzņēmumu 
izveidotajām filiālēm, kurām nav pielaides. Šie noteikumi neparedz prasību attiecībā uz 
filiāles kapitālu.

Grozījums Nr. 926
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) filiālei ir brīvi pieejams pietiekams 
sākuma kapitāls.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešās valsts uzņēmums vienā 
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dalībvalstī var izveidot filiāli, kurai ir pielaide darījumu veikšanai citā dalībvalstī. Tam 
nevajadzētu traucēt dalībvalstīm turpināt izsniegt atļaujas trešo valstu uzņēmumu 
izveidotajām filiālēm, kurām nav pielaides. Šie noteikumi neparedz prasību attiecībā uz 
filiāles kapitālu.

Grozījums Nr. 927
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) trešā valsts, kurā uzņēmums ir 
nodibināts, ir ar dalībvalsti, kurā tiek
izveidota filiāle, parakstījusi nolīgumu, kas 
pilnībā atbilst ESAO Nodokļu 
paraugkonvencijas par ienākumiem un 
kapitālu 26. pantā noteiktajiem standartiem 
un nodrošina efektīvu informācijas 
apmaiņu par nodokļu jautājumiem, tostarp 
jebkādus daudzpusējus nolīgumus nodokļu 
jomā ja tādi pastāv.

f) trešā valsts, kurā izveidots trešās valsts 
uzņēmuma galvenais birojs, ir ar 
dalībvalsti, kurā izveidota filiāle, 
parakstījusi nolīgumu, kas pilnībā atbilst 
ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par 
ienākumiem un kapitālu 26. pantā 
noteiktajiem standartiem un nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem, tostarp jebkādus 
daudzpusējus nolīgumus nodokļu jomā ja 
tādi pastāv;

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešās valsts uzņēmums vienā 
dalībvalstī var izveidot filiāli, kurai ir pielaide darījumu veikšanai citā dalībvalstī. Tam 
nevajadzētu traucēt dalībvalstīm turpināt izsniegt atļaujas trešo valstu uzņēmumu 
izveidotajām filiālēm, kurām nav pielaides. Šie noteikumi neparedz prasību attiecībā uz 
filiāles kapitālu.

Grozījums Nr. 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzņēmums ir iesniedzis pieprasījumu g) atļaujas piešķiršanas brīdī uzņēmums 
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par dalību ieguldītāju kompensācijas 
sistēmā, kas apstiprināta vai atzīta saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 3. marta Direktīvu 97/9/EK par 
ieguldītāju kompensācijas sistēmām.

pieder ieguldītāju kompensācijas sistēmai, 
kas apstiprināta vai atzīta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 3. marta Direktīvu 97/9/EK par 
ieguldītāju kompensācijas sistēmām.

Or. en

Pamatojums

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Grozījums Nr. 929
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzņēmums ir iesniedzis pieprasījumu par 
dalību ieguldītāju kompensācijas sistēmā,
kas apstiprināta vai atzīta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 3. marta Direktīvu 97/9/EK par 
ieguldītāju kompensācijas sistēmām.

g) uzņēmums ir iesniedzis pieprasījumu par 
dalību ieguldītāju kompensācijas sistēmā, 
kas apstiprināta vai atzīta dalībvalstī, kurā 
izveidota filiāle, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
3. marta Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju 
kompensācijas sistēmām, ja vien 
uzņēmums neveic ieguldījumu darbības 
ar ieguldītājiem, kuri piedalās šādā 
sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Šajā tekstā ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem trešās valsts uzņēmums vienā 
dalībvalstī var izveidot filiāli, kurai ir pielaide darījumu veikšanai citā dalībvalstī. Tam 
nevajadzētu traucēt dalībvalstīm turpināt izsniegt atļaujas trešo valstu uzņēmumu 
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izveidotajām filiālēm, kurām nav pielaides. Šie noteikumi neparedz prasību attiecībā uz 
filiāles kapitālu.

Grozījums Nr. 930
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka trešās 
valsts uzņēmumam, kas gatavojas sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātajiem klientiem attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā, jāizveido filiāle Savienībā.

2. Neskarot 46.a un 46.b panta 
noteikumus, dalībvalstis nosaka prasību, 
ka trešās valsts uzņēmumam, kas gatavojas 
sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātiem klientiem attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā, jāizveido filiāle Savienībā, ja 
vien šie pakalpojumi netiek sniegti tikai 
pēc tās personas iniciatīvas, kurai sniedz 
šos pakalpojumus, vai kā citādi sniegti 
ārpus Savienības.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojums trešo valstu uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus privātiem klientiem, ir 
pretrunā dalībvalstu brīvībai turpināt savus pašreizējos pasākumus, piešķirot atļaujas trešo 
valstu uzņēmumiem, kuri nevēlas saņemt pielaidi. Tas ir pretrunā arī ar 74. apsvērumu, jo no 
tā izriet, ka privāti ieguldītāji nevar piekļūt trešo valstu uzņēmumiem tikai pēc savas 
iniciatīvas (vai, piemēram, ja viņi saņem ieguldījumu pakalpojumus, ceļojot ārpus ES).

Grozījums Nr. 931
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka trešās 
valsts uzņēmumam, kas gatavojas sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka trešās 
valsts uzņēmumam, kas gatavojas sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
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darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātajiem klientiem attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā, jāizveido filiāle Savienībā.

darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātiem un/vai profesionāliem klientiem 
attiecīgo dalībvalstu teritorijā, jāizveido 
filiāle Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas netiešais nodoms ir privātiem un profesionāliem klientiem piemērot vienādus 
noteikumus attiecībā uz filiāles izveidi un atļauju piešķiršanu. Tomēr, lai izvairītos no 
juridiskām nepilnībām, šis nodoms ir skaidri jāatspoguļo tekstā.

Grozījums Nr. 932
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka trešās 
valsts uzņēmumam, kas gatavojas sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātajiem klientiem attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā, jāizveido filiāle Savienībā.

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka trešās 
valsts uzņēmumam, kas gatavojas sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātiem klientiem attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā, jāizveido meitasuzņēmums
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 933
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
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trešajā valstī jānodrošina, lai trešajā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR] un
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un attiecīgās trešās
valsts tiesiskajā regulējumā noteikta 
līdzvērtīga to ieguldījumu sabiedrību 
reģistrācija un pakalpojumu sniegšanas 
režīms šajā trešajā valstī, kam piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

trešā valstī jānodrošina, lai trešā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām attiecībā uz 
uzraudzības jautājumiem, kas ir 
līdzvērtīgas šajā direktīvā, regulā (ES) 
Nr. …/… [FITR], Direktīvā 2006/49/EK 
[Kapitāla prasību direktīva] un to 
īstenošanas pasākumos noteiktajām 
prasībām attiecībā uz uzraudzības 
jautājumiem, un lai attiecīgā trešā valsts 
nodrošina faktisku un līdzvērtīgu tā 
uzraudzības regulējuma atzīšanu, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, 
kurām piešķirta atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Prasību pēc uzraudzības regulējuma „līdzvērtīgas savstarpējas atzīšanas” varētu izmantot 
pret ES uzņēmumiem. Formulējums būtu jāsaskaņo ar FITD. Attiecīgajos FITD noteikumos 
nav tiešas norādes uz „savstarpīgumu” (skat. 23. panta 3. punktu („faktiska … līdzvērtīga 
atzīšana”), 3. panta 2. punktu un 23. panta 2. punktu).

Grozījums Nr. 934
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešajā valstī jānodrošina, lai trešajā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR] un
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un attiecīgās trešās
valsts tiesiskajā regulējumā noteikta 
līdzvērtīga to ieguldījumu sabiedrību 
reģistrācija un pakalpojumu sniegšanas 

Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešā valstī jānodrošina, lai trešā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR],
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un lai attiecīgā trešā
valsts nodrošina līdzvērtīgu savstarpēju tā 
uzraudzības regulējuma atzīšanu, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, 
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režīms šajā trešajā valstī, kam piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

kurām piešķirta atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 935
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešajā valstī jānodrošina, lai trešajā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR] un
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un attiecīgās trešās
valsts tiesiskajā regulējumā noteikta 
līdzvērtīga to ieguldījumu sabiedrību 
reģistrācija un pakalpojumu sniegšanas 
režīms šajā trešajā valstī, kam piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešā valstī jānodrošina, lai trešā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR],
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Savstarpīgums netiek garantēts un ir pret PTO noteikumiem. Laikā, kad ES nepieciešami 
ārējie ieguldījumi, nav loģiski noteikt tirdzniecības ierobežojumus.

Grozījums Nr. 936
Wolf Klinz

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

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešajā valstī jānodrošina, lai trešajā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR] un
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un attiecīgās trešās
valsts tiesiskajā regulējumā noteikta 
līdzvērtīga to ieguldījumu sabiedrību 
reģistrācija un pakalpojumu sniegšanas 
režīms šajā trešajā valstī, kam piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
pieņem lēmumu saskaņā ar 95. pantā 
minēto procedūru, nosakot, ka tiesiskajiem 
un uzraudzības pasākumiem trešā valstī 
jānodrošina, lai trešā valstī autorizēts 
uzņēmums atbilst juridiski saistošām 
prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā direktīvā, 
regulā (ES) Nr. …/… [FITR], Direktīvā 
2006/49/EK [Kapitāla prasību direktīva] un 
to īstenošanas pasākumos noteiktajām 
prasībām, un lai attiecīgā trešā valsts 
nodrošina līdzvērtīgu savstarpēju tā 
uzraudzības regulējuma atzīšanu, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, 
kurām piešķirta atļauja saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 937
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešajā valstī jānodrošina, lai trešajā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR] un
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un attiecīgās trešās
valsts tiesiskajā regulējumā noteikta 
līdzvērtīga to ieguldījumu sabiedrību 
reģistrācija un pakalpojumu sniegšanas 
režīms šajā trešajā valstī, kam piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 
95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešā valstī jānodrošina, lai trešā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas noteiktas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR],
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos.
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Or. en

Grozījums Nr. 938
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts tiesisko un uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja 
šis regulējums atbilst visiem šādiem 
nosacījumiem:

Trešās valsts uzraudzības regulējumu 
uzskata par līdzvērtīgu, ja šis regulējums 
atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 939
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts tiesisko un uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja 
šis regulējums atbilst visiem šādiem 
nosacījumiem:

Trešās valsts uzraudzības regulējuma 
ietekmi var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja šis 
regulējums atbilst visiem šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar formulējumu FITD.

Grozījums Nr. 940
Gunnar Hökmark

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

Trešās valsts tiesisko un uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja 
šis regulējums atbilst visiem šādiem 
nosacījumiem:

Trešās valsts uzraudzības regulējuma 
ietekmi var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja šis 
regulējums atbilst visiem šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 941
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 2. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) trešā valsts piemēro savstarpējas 
piekļuves nosacījumus ES ieguldījumu 
sabiedrībām, un šajā valstī ir ieviests 
savstarpējas atzīšanas režīms.

Or. en

Grozījums Nr. 942
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo punktu pieņemtais 
Komisijas lēmums var attiekties uz vienu 
vai vairākām uzņēmumu kategorijām. 
Šādā gadījumā trešās valsts uzņēmumam 
var tikt piešķirta 1. punktā minētā atļauja, 
ja tas pieder uzņēmumu kategorijai, uz 
kuru attiecas Komisijas lēmums.

Or. en
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Pamatojums

Līdzvērtīga un savstarpēja atzīšana nozīmē to, ka uz visām ES ieguldījumu sabiedrībām un 
tirgus dalībniekiem attiecas tādi paši nosacījumi par piekļuvi trešās valsts tirgum, kādi ir 
piemērojami trešās valsts uzņēmumiem, lai tie piekļūtu ES tirgum.

Grozījums Nr. 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Var uzskatīt, ka trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu un savstarpēju atzīšanu, ja ir 
izpildīti visi šie nosacījumi:
a) atzīšana attiecas uz visu ES 
regulējumu, un piekļuve ir vienlīdzīgi 
nodrošināta visām ES valstīm;
b) ES un trešās valsts uzņēmumu tiesības 
un pienākumi ir vienādi.

Or. en

Pamatojums

Līdzvērtīga un savstarpēja atzīšana nozīmē to, ka uz visām ES ieguldījumu sabiedrībām un 
tirgus dalībniekiem attiecas tādi paši nosacījumi par piekļuvi trešās valsts tirgum, kādi ir 
piemērojami trešās valsts uzņēmumiem, lai tie piekļūtu ES tirgum.

Grozījums Nr. 944
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trešās valsts uzņēmums, kas minēts 
1. punktā, iesniedz savu pieteikumu tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tas 
gatavojas izveidot filiāli pēc tam, kad 

4. Trešās valsts uzņēmums, kas minēts 
1. punktā, iesniedz savu pieteikumu tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir 
vai tiks izveidota filiāle, pēc tam, kad 
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Komisija pieņēmusi lēmumu par to, ka tās 
trešās valsts tiesiskais un uzraudzības 
regulējums, kurā uzņēmumam ir piešķirta 
atļauja, ir līdzvērtīgs 3. punktā minētajām 
prasībām.

Komisija pieņēmusi lēmumu par to, ka tās 
trešās valsts tiesiskais un uzraudzības 
regulējums, kurā uzņēmumam ir piešķirta 
atļauja attiecībā uz uzraudzības 
jautājumiem, ir līdzvērtīgs 3. punktā 
minētajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu uzņēmumiem, kas dalībvalstī jau izveidojuši filiāli, arī jābūt tiesīgiem iesniegt 
pieteikumu 1. punktā minētās atļaujas saņemšanai, lai iegūtu pielaidi, ja vien tie spēj izpildīt 
pielaides nosacījumus.


