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Grozījums Nr. 945
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
42. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts uzņēmums, kas gatavojas 
iegūt atļauju filiāles izveidošanai jebkādu 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai
darbības veikšanai, kā arī jebkādu 
papildpakalpojumu sniegšanai dalībvalsts 
teritorijā, dalībvalsts kompetentajai iestādei 
iesniedz:

Trešās valsts ieguldījumu uzņēmums vai 
tirgus dalībnieks, kas gatavojas iegūt 
atļauju filiāles izveidošanai jebkādu 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai,
darbības veikšanai, kā arī jebkādu 
papildpakalpojumu sniegšanai vai 
tirdzniecības vietu nodrošināšanas 
pakalpojumiem dalībvalsts teritorijā, 
dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz:

Or. en

Grozījums Nr. 946
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
42. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts uzņēmums, kas gatavojas 
iegūt atļauju filiāles izveidošanai jebkādu 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai 
darbības veikšanai, kā arī jebkādu 
papildpakalpojumu sniegšanai dalībvalsts 
teritorijā, dalībvalsts kompetentajai iestādei 
iesniedz:

Trešās valsts uzņēmums, kas gatavojas 
iegūt atļauju filiāles izveidošanai saskaņā 
ar 41. pantu jebkādu ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanai vai veikšanai 
un/vai darbības veikšanai, kā arī jebkādu 
papildpakalpojumu sniegšanai, izmantojot
dalībvalsts teritorijā izveidoto filiāli, 
dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz:

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu uzņēmumu filiālēm būtu jāspēj darboties daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz ES 
uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 947
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
42. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) informāciju par filiāles rīcībā esošu 
brīvi pieejamu sākuma kapitālu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu uzņēmumu filiālēm būtu jāspēj darboties daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz ES 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 948
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
trešās valsts uzņēmums gatavojas izveidot 
savu filiāli, izsniedz atļauju tikai tad, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
trešās valsts uzņēmums ir izveidojis vai 
gatavojas izveidot savu filiāli, izsniedz 
atļauju saskaņā ar 41. pantu tikai tad, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu uzņēmumu filiālēm būtu jāspēj darboties daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz ES 
uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 949
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, 
ka ir izpildīti 41. panta nosacījumi;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 950
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, 
ka trešās valsts uzņēmuma filiāle spēs 
ievērot 3. punkta noteikumus.

b) kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, 
ka trešās valsts uzņēmuma filiāle spēs 
ievērot 2. punkta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu uzņēmumu filiālēm būtu jāspēj darboties daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz ES 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 951
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, b) kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, 
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ka trešās valsts uzņēmuma filiāle spēs 
ievērot 3. punkta noteikumus.

ka trešās valsts uzņēmuma filiāle spēs 
ievērot 2. punkta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 952
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts uzņēmuma filiāle, kurai 
piešķirta atļauja saskaņā ar 1. punktu, 
atbilst šīs direktīvas 16., 17., 23., 24., 25., 
27. pantā, 28. panta 1. punktā un 30. pantā 
un Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 13. un
23. pantā noteiktajām saistībām un saistībā 
ar tām izveidotajiem pasākumiem, un to 
uzrauga tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kurā filiālei ir piešķirta atļauja.

Trešās valsts uzņēmuma filiāle, kurai 
piešķirta atļauja saskaņā ar 1. punktu, 
atbilst šīs direktīvas 16., 17., 18., 19., 20., 
23., 24., 25., 27., 28. un 30. pantā un 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 3. līdz
23. pantā noteiktajām saistībām un saistībā 
ar tām izveidotajiem pasākumiem, un to 
uzrauga tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kurā filiālei ir piešķirta atļauja.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu uzņēmumu filiālēm būtu jāspēj darboties daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz ES 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 953
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu
prasības filiāles organizācijai un darbībai 
attiecībā uz šīs direktīvas aptvertajiem 

Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu 
prasības filiāles organizācijai un darbībai 
attiecībā uz šīs direktīvas vai Regulas (ES) 
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jautājumiem. Nr. …/… [FITR] aptvertajiem 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Trešo valstu uzņēmumu filiālēm būtu jāspēj darboties daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz ES 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 954
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
44. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakalpojumu sniegšana citās dalībvalstīs Pakalpojumu sniegšana un darbību 
veikšana citās dalībvalstīs

Or. en

Grozījums Nr. 955
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts uzņēmums, kam izsniegta 
atļauja saskaņā ar 43. pantu, var sniegt 
pakalpojumus un veikt darbības, kurām 
izsniegta atļauja citās Savienības 
dalībvalstīs, neizveidojot jaunas filiāles. 
Šajā nolūkā tas paziņo tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā ir izveidota
filiāle, šādu informāciju:

Trešās valsts uzņēmums, kam izsniegta 
atļauja saskaņā ar 43. pantu, var sniegt 
pakalpojumus vai veikt darbības, kurām 
izsniegta atļauja citās Savienības 
dalībvalstīs, neizveidojot jaunas filiāles. 
Šajā nolūkā tas paziņo tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā ir izveidota 
filiāle, šādu informāciju:

Or. en
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Grozījums Nr. 956
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis reģistrē uzņēmumus, kuriem 
piešķirta atļauja saskaņā ar 41. pantu. 
Reģistrs ir publiski pieejams, un tajā ir 
informācija par pakalpojumiem un 
darbībām, kurus trešās valsts uzņēmumam 
ir atļauts sniegt. Šo sarakstu regulāri 
atjaunina. Par katru atļauju tiek nosūtīts 
paziņojums EVTI.

Dalībvalstis reģistrē uzņēmumus, kuriem 
piešķirta atļauja saskaņā ar 43. pantu. 
Reģistrs ir publiski pieejams, un tajā ir 
informācija par pakalpojumiem un 
darbībām, kurus trešās valsts uzņēmumam 
ir atļauts sniegt. Šo sarakstu regulāri 
atjaunina. Par katru atļauju tiek nosūtīts 
paziņojums EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 957
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izveido to trešās valsts uzņēmumu 
sarakstu, kuriem piešķirtas atļaujas sniegt 
pakalpojumus un veikt darbības Savienībā. 
Sarakstā ietverta informācija par 
pakalpojumiem vai darbībām, kurus 
ārpussavienības uzņēmumam ir atļauts 
sniegt, un to regulāri atjaunina. EVTI šo 
sarakstu dara publiski pieejamu savā 
tīmekļa vietnē un regulāri to atjaunina.

EVTI izveido to trešās valsts uzņēmumu 
sarakstu, kuriem piešķirtas atļaujas 
saskaņā ar 43. pantu sniegt pakalpojumus 
un veikt darbības Savienībā. Sarakstā 
ietverta informācija par pakalpojumiem vai 
darbībām, kurus ārpussavienības 
uzņēmumam ir atļauts sniegt, un to regulāri 
atjaunina. EVTI šo sarakstu dara publiski 
pieejamu savā tīmekļa vietnē un regulāri to 
atjaunina.

Or. en
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Grozījums Nr. 958
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
46. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļauju anulēšana Pakalpojumu sniegšana un darbību 
veikšana bez pases

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļauj dalībvalstīm arī turpmāk piešķirt atļauju trešās valsts uzņēmumiem, kas 
vēlas veidot filiāles un kas nevēlas saņemt pasi, ko paredz BCD un FITD. Ierosinātais 
formulējums atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvas 42. pantam un 
BCD direktīvas 38. panta 1. punktam.

Grozījums Nr. 959
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Trešo valstu uzņēmumu filiāļu 

pakalpojumu sniegšana un darbību 
veikšana dalībvalstīs bez pases

1. Neskarot šīs nodaļas 1. un 2. iedaļu, 
dalībvalstis var atļaut trešo valstu 
uzņēmumiem sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus un veikt ieguldījumu 
darbības, kā arī sniegt 
papildpakalpojumus dalībvalsts teritorijā, 
izveidojot filiāli šajā teritorijā un ņemot 
vērā vismaz to nosacījumu, ka dalībvalstis 
nedrīkst piemērot noteikumus, kas 
nodrošina labvēlīgākus apstākļus nekā 
saskaņots ar tām ieguldījumu uzņēmumu 
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filiālēm, kuru galvenais birojs atrodas 
Savienībā. Jo īpaši tās nodrošina to, lai 
trešās valsts uzņēmuma filiāle ievēro 
43. panta 2. punktā minētās saistības.
2. Dalībvalstis var pieņemt stingrākus 
noteikumus attiecībā uz trešo valstu 
uzņēmumu par ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanu un/vai ieguldījumu darbību 
veikšanu, kā arī par papildpakalpojumiem 
saskaņā ar šā panta mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļauj dalībvalstīm arī turpmāk piešķirt atļauju trešās valsts uzņēmumiem, kas 
vēlas veidot filiāles un kas nevēlas saņemt pasi, ko paredz BCD un FITD. Ierosinātais 
formulējums atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvas 42. pantam un 
BCD direktīvas 38. panta 1. punktam.

Grozījums Nr. 960
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Pakalpojumu sniegšana un darbību 

veikšana bez pases
1. Dalībvalstis arī turpmāk var atļaut trešo 
valstu uzņēmumiem sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus dalībvalsts teritorijā, 
izveidojot filiāles.
2. Uzņēmumi, kam ir piešķirta atļauja 
saskaņā ar 1. punktu, nevar saņemt ES 
pasi, ja tie nav reģistrēti EVTI.

Or. en

Pamatojums

Valsts sistēmas arī turpmāk ir jāveido līdzīgi Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku 
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direktīvā minētajai kārtībai, kas paredz, ka uzņēmumi, kam ir piešķirta šāda atļauja, nevar 
saņemt ES pasi.

Grozījums Nr. 961
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
46.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.b pants
Pārrobežu pakalpojumi, ko dalībvalstīs 
sniedz trešās valsts uzņēmumi bez pases

Neskarot šīs nodaļas 1. un 2. iedaļu un 
Regulas (ES) Nr. .../... [FITD] 
VIII sadaļu, dalībvalstis var atļaut trešās 
valsts uzņēmumiem sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus un veikt ieguldījumu 
darbības, kā arī sniegt 
papildpakalpojumus dalībvalsts teritorijā 
neizmantojot filiāli, kas ir izveidota 
attiecīgās dalībvalsts teritorijā, vai filiāli, 
kas ir izveidota citā dalībvalstī un kam ir 
piešķirta atļauja saskaņā ar 43. pantu, 
ņemot vērā noteikumus, kas var būt spēkā 
šajā saistībā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ļauj dalībvalstīm turpināt īstenot līdzšinējos valsts tiesību aktus, kas ļauj trešās 
valsts uzņēmumiem sniegt pārrobežu pakalpojumus personām attiecīgās dalībvalsts teritorijā 
(ar atļauju vai bez tās). BCD, Ieguldījumu pakalpojumu direktīva vai FITD neparedz šajā 
jomā ieviest nekādus ierobežojumus attiecībā uz ārpussavienības uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

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

1. Tirgus organizētāja vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt 
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei, un 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Iestādes vadības 
struktūras loceklim, kas vēlas ieņemt 
amatu vienlaikus vairāku iestāžu vadības 
struktūrā, ir jāņem vērā konkrēti apstākļi 
un iestādes darbības veids, apjoms un 
sarežģītība. To iestāžu valdības struktūru 
locekļi, kas ir ievērojamas, ņemot vērā to 
izmēru, iekšējo organizāciju un darbību 
veidu, apjomu un sarežģītību, vienlaikus 
nevar apvienot vairāk nekā vienu no
turpmāk minētajām kombinācijām, 
izņemot gadījumus, kad tie to var pamatot 
attiecīgajai kompetentajai iestādei:

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITD ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
noteiktas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi atbilst grozījumiem, ko KPD IV priekšlikumā iesniedza 
ECR grupa.

Grozījums Nr. 963
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem 
tirgus organizētāja vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt 
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei un ka 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Dalībvalstis 

Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem 
tirgus organizētāja vadības struktūras 
locekļiem kopumā vienmēr jābūt 
pietiekami labai reputācijai, pietiekamai 
kompetencei, prasmēm un pieredzei un ka 
viņiem jāvelta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Vadības struktūras 
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nodrošina, ka vadības struktūras locekļi 
īpaši atbilst turpmāk minētajām prasībām:

locekļi īpaši atbilst turpmāk minētajām 
prasībām sabiedriskas nozīmes struktūrās:

Or. en

Pamatojums

Kvantitatīvie ierobežojumi radīs nopietnas problēmas saistībā ar kvalificētu un pietiekami 
prasmīgu cilvēku pieņemšanu darbā. Mazākās valstīs var rasties nopietnas problēmas 
saistībā ar priekšlikumā minētajām prasībām izveidot valdības struktūru. Direktora amatus, 
piemēram, mājokļu kooperatīvos vai sabiedrībās ar ierobežotu atbildību šā panta kontekstā 
neuzskata par direktora amatu. Tāpēc šajā direktīvā ir jāiekļauj arī „sabiedriskas nozīmes 
struktūras”.

Grozījums Nr. 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Tie velta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai. Vadības struktūra 
vienlaicīgi nesastāv no vairāk locekļiem, 
kā minēts vienā no šīm kombinācijām:

a) Vadības struktūra vienlaicīgi nesastāv no 
vairāk locekļiem, kā minēts vienā no šīm 
kombinācijām:

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITD ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
noteiktas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi atbilst grozījumiem, ko KPD IV priekšlikumā iesniedza 
ECR grupa.

Grozījums Nr. 965
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) viens izpilddirektors un divi vadošie i) viens izpilddirektors un trīs vadošie 
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direktori; direktori;

Or. en

Pamatojums

Nosakot to direktora amatu skaitu, ko vienlaikus var ieņemt vadības struktūras loceklis, ir 
jāņem vērā konkrēti apstākļi un iestādes darbības raksturs, apjoms un sarežģītība. Pārāk 
strikts formulējums šajā jomā var radīt problēmas mazākos tirgos, jo īpaši mazākām 
iestādēm.

Grozījums Nr. 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) četri vadošie direktori. ii) pieci vadošie direktori.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITD ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
noteiktas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi atbilst grozījumiem, ko KPD IV priekšlikumā iesniedza 
ECR grupa.

Grozījums Nr. 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektora un vadošā direktora amats 
vienā un tajā pašā grupā uzskatāms par 
vienu direktora amatu.

Direktora amats tās iestādes vadības 
struktūrā:

i) kas ir tās pašas grupas locekle, vai 
ii) kas ir tās pašas institucionālās 
aizsardzības shēmas locekle, ja ir izpildīti 
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108. panta 7. punkta nosacījumi, vai
iii) uzņēmumā (tostarp nefinanšu iestādē), 
ja iestādei pieder būtiska līdzdalība, ir
uzskatāms par vienu direktora amatu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITD ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
noteiktas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi atbilst grozījumiem, ko KPD IV priekšlikumā iesniedza 
ECR grupa.

Grozījums Nr. 968
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektora un vadošā direktora amats 
vienā un tajā pašā grupā uzskatāms par 
vienu direktora amatu.

Izpilddirektora un vadošā direktora amats:

i) vienā un tajā pašā konsolidētajā grupā
vai
ii) mātesuzņēmumu, saistīto sabiedrību 
vai tādu pašu rūpniecības kontrolakciju 
sabiedrību līdzdalību grupā
uzskatāms par vienu direktora amatu.

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums norāda, ka šis izņēmums attiecas ne tikai uz konsolidētajām grupām, bet arī 
uz tādu pašu rūpniecības kontrolakciju sabiedrību grupām. Šā precizējuma mērķis ir 
pārliecināties, ka šo ilgtermiņa rūpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības modeli neapdraud 
ierobežojumi saistībā ar direktora amatu. Rūpniecības kontrolakciju sabiedrību 
uzņēmējdarbības modelis attiecas uz ilgtermiņa īpašniekiem ar valdi saistībā ar ilgtermiņa 
ieguldījumiem.
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Grozījums Nr. 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var atļaut tirgus 
organizētāja vadības struktūras loceklim 
apvienot vairākus direktora amatus, kā 
noteikts iepriekšējā apakšpunktā, ņemot 
vērā konkrētus apstākļus un ieguldījumu 
sabiedrības darbības raksturu, apjomu un 
sarežģītību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITD ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
noteiktas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi atbilst grozījumiem, ko KPD IV priekšlikumā iesniedza 
ECR grupa.

Grozījums Nr. 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību tirgus 
organizētājiem ņemt vērā dažādību kā 
vienu no vadības struktūras locekļu 
izvēles kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā 
vadības struktūras apjomu, tirgus 
organizētāji izveido politiku, nodrošinot 
dzimuma, vecuma, izglītības, profesionālo 
un ģeogrāfisko dažādību vadības 
struktūrā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITD ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
noteiktas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi atbilst grozījumiem, ko KPD IV priekšlikumā iesniedza 
ECR grupa.

Grozījums Nr. 971
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību tirgus 
organizētājiem ņemt vērā dažādību kā 
vienu no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras apjomu, tirgus organizētāji
izveido politiku, nodrošinot dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un to attiecīgajām iecelšanas 
komitejām ņemt vērā dažādību kā vienu no 
vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras apjomu, ieguldījumu 
sabiedrības izveido politiku, nodrošinot 
dzimuma, vecuma, izglītības, profesionālo 
un ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā, 
kā arī veic konkrētus pasākumus, lai 
nodrošinātu līdzsvarotāku pārstāvību 
valdēs. Konkrēti pasākumi var būt, 
piemēram, iecelšanas komiteju apmācība, 
kompetento kandidātu sarakstu izveide un 
tāda iecelšanas procesa ieviešana, kas 
paredz, ka ir jābūt vismaz vienam 
kandidātam no katra dzimuma.

Or. en

Pamatojums

Dažādība valdes sastāvā nodrošina plašāku kompetenci un labākas perspektīvas. Pieņemot 
darbā tikai vīriešus vai tikai sievietes, pieņemto darbinieku loks ir šaurāks, un palielinās risks 
nepieņemt darbā, iespējams, lieliskus kandidātus. Ir sistemātiska kļūda saistībā ar sieviešu 
pieņemšanu darbā. Bankas arī ir jāiedrošina īstenot vidēja termiņa plānu, lai veicinātu 
sieviešu pieņemšanu darbā ietekmīgos amatos, lai palielinātu šajos amatos strādājošo 
sieviešu skaitu.



PE489.466v01-00 18/157 AM\901766LV.doc

LV

Grozījums Nr. 972
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību tirgus 
organizētājiem ņemt vērā dažādību kā 
vienu no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras apjomu, tirgus organizētāji 
izveido politiku, nodrošinot dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.

3. Dalībvalstis nosaka prasību tirgus 
organizētājiem ņemt vērā dažādību kā 
vienu no vadības struktūras locekļu izvēles 
kritērijiem. Īpaši, ņemot vērā vadības 
struktūras apjomu, tirgus organizētāji 
izveido politiku, nodrošinot dzimuma, 
vecuma, izglītības, profesionālo un 
ģeogrāfisko dažādību vadības struktūrā.
Darbinieku pārstāvība vadības struktūrā, 
attiecinot arī organizētāja iekšējās 
darbības galveno perspektīvu un īstas 
zināšanas, ir uzskatāma par labu veidu, 
kā veicināt dažādību.

Or. en

Grozījums Nr. 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā regulatīvo standartu 
priekšlikumu, lai konkretizētu:

svītrots

(a) pietiekama laika atvēlēšanas jēdzienu 
vadības struktūras locekļa pienākumiem 
veikt savas darbības saistībā ar 
individuāliem apstākļiem un tirgus 
organizētāja darbību raksturu, apjomu un 
sarežģītību, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, piešķirot atļauju vadības 
struktūras loceklim apvienot vairākus 
direktora amatus, nekā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā;
(b) atbilstošu vadības struktūras 
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kolektīvās kompetences, prasmju un 
pieredzes jēdzienu, kas minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā,
(c) vadības struktūras locekļa godīguma, 
integritātes un neatkarīgu lēmumu 
pieņemšanas jēdzienu, kas minēts 
1. punkta c) apakšpunktā,
(d) vadības struktūras locekļu sākotnējām 
un pastāvīgām apmācībām atbilstošu 
cilvēkresursu un finanšu resursu 
jēdzienu,
(e) dažādības, kas jāņem vērā, ieceļot 
vadības struktūras locekļus, jēdzienu.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2014. gada 31. decembrim].
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā 
minēto procedūru pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITD ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
noteiktas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi atbilst grozījumiem, ko KPD IV priekšlikumā iesniedza 
ECR grupa.

Grozījums Nr. 974
Olle Ludvigsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Šis pants ir spēkā, neskarot 
noteikumus par darbinieku pārstāvību 
uzņēmuma valdē atbilstoši valsts tiesību 
aktiem vai praksei.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai šīs direktīvas noteikumi nepavājinātu vai neierobežotu valsts tiesību aktus 
darbinieku pārstāvības jomā.

Grozījums Nr. 975
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
49. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības saistībā ar personām, kurām ir 
būtiska ietekme uz regulētā tirgus vadību

Prasības saistībā ar personām, kurām ir 
būtiska ietekme uz regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas vadību

Or. en

Grozījums Nr. 976
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai personas, kas 
var tieši vai netieši būtiski ietekmēt 
regulētā tirgus vadību, ir tam piemērotas.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai personas, kas 
var tieši vai netieši būtiski ietekmēt 
regulēta tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas vadību, ir tam piemērotas.

Or. en

Grozījums Nr. 977
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
49. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa regulētā tirgus 
dalībniekam:

2. Dalībvalstis pieprasa regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas
dalībniekam:

Or. en

Grozījums Nr. 978
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniegt kompetentajai iestādei un darīt 
zināmu atklātībai informāciju par regulētā 
tirgus un/vai tirgus dalībnieka 
īpašumtiesībām un jo īpaši par visu to 
personu identitāti un interešu apjomu, 
kuras var būtiski ietekmēt vadību;

a) sniegt kompetentajai iestādei un darīt 
zināmu atklātībai informāciju par regulētā 
tirgus un/vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas tirgus dalībnieka īpašumtiesībām 
un jo īpaši par visu to personu identitāti un 
interešu apjomu, kuras var būtiski ietekmēt 
vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 979
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a dalībvalstis pieprasa, lai tirgus locekļi 
un ievērojami tirgus dalībnieki nevarētu 
tieši vai netieši būtiski ietekmēt regulētā 
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tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vadību.

Or. en

Grozījums Nr. 980
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b dalībvalstis pieprasa, lai tirgus 
locekļiem un ievērojamiem regulētā tirgus 
vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
tirgus dalībniekiem tieši vai netieši 
nepiederētu vairāk nekā 5 % no attiecīgā 
regulētā tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 981
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c dalībvalstis pieprasa regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas 
dalībniekiem darīt zināmus atklātībai 
visus akcionārus, kuriem pieder vairāk 
nekā 5 % no regulētā tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 982
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde atsakās apstiprināt 
ierosinātās izmaiņas attiecībā uz regulētā 
tirgus un/vai tirgus dalībnieka 
kontrolpaketi, ja ir objektīvs un pierādāms 
iemesls uzskatīt, ka tās varētu apdraudēt 
regulētā tirgus pareizu un piesardzīgu 
vadību.

3. Kompetentā iestāde atsakās apstiprināt 
ierosinātās izmaiņas attiecībā uz regulētā 
tirgus un/vai tirgus dalībnieka 
kontrolpaketi, ja ir objektīvs un pierādāms 
iemesls uzskatīt, ka tās varētu apdraudēt 
regulētā tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas pareizu un 
piesardzīgu vadību vai varētu radīt 
ievērojamus interešu konfliktus.

Or. en

Grozījums Nr. 983
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
50. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa regulētajam tirgum: Dalībvalstis pieprasa regulētam tirgum vai 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai:

Or. en

Grozījums Nr. 984
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
50. pants – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai tas veic pasākumus, lai skaidri 
identificētu un pārvaldītu to interešu 
konfliktu nelabvēlīgo ietekmi uz regulētā 
tirgus darbību vai tā dalībniekiem, kas 
notiek starp regulēto tirgu, to īpašniekiem 
vai dalībnieku un regulētā tirgus pareizu 
darbību, jo īpaši, ja šādi interešu konflikti 
var izrādīties kaitīgi jebkuru to funkciju 
veikšanai, ko kompetentā iestāde 
deleģējusi regulētajam tirgum;

a) lai tas veic pasākumus, lai skaidri 
identificētu un pārvaldītu to interešu 
konfliktu nelabvēlīgo ietekmi uz regulētā 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas darbību vai tā dalībniekiem, kas 
notiek starp regulēto tirgu vai daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu, to īpašniekiem vai 
dalībnieku un regulētā tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas
pareizu darbību, jo īpaši, ja šādi interešu 
konflikti var izrādīties kaitīgi jebkuru to 
funkciju veikšanai, ko kompetentā iestāde 
deleģējusi regulētajam tirgum vai 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 985
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
50. pants – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) izveidot pārredzamus, ar objektīviem 
kritērijiem pamatotus noteikumus, kas 
reglamentē to rīkojumu plūsmas 
kategorijas, kas var attiekties uz sistēmas 
lietotājiem un mijiedarboties ar tiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo pantu stājas spēkā ziņošanas sistēmu 12. apsvērums, kas piešķir ieguldītājiem plašākas 
iespējas izvēlēties savus darījumu partnerus.

Grozījums Nr. 986
Kay Swinburne
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Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā tirdzniecības sistēmas ir 
izturētspējīgas, tām ir pietiekama jauda 
apstrādāt rīkojumu un ziņojumu 
maksimumapjomu, tās var nodrošināt 
pienācīgu tirdzniecību tirgus spriedzes 
apstākļos, ir pilnībā pārbaudītas, lai 
nodrošinātu šo nosacījumu izpildi, un tām 
ir efektīvi uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
noteikumi, lai nodrošinātu savu 
pakalpojumu nepārtrauktību jebkādas 
neparedzētas savas sistēmas nepareizas 
darbības dēļ.

1. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, kas ir paredzēti 
tam, lai nodrošinātu, ka tā tirdzniecības 
sistēmas ir izturētspējīgas, tām ir 
pietiekama jauda apstrādāt rīkojumu un 
ziņojumu maksimumapjomu, tās var 
nodrošināt pienācīgu tirdzniecību tirgus 
spriedzes apstākļos, ir pilnībā pārbaudītas, 
lai nodrošinātu šo nosacījumu izpildi pat 
ārkārtīgi nestabila tirgus apstākļos, un 
tām ir efektīvi uzņēmējdarbības 
nepārtrauktības noteikumi, lai nodrošinātu 
savu pakalpojumu nepārtrauktību jebkādas 
neparedzētas savas sistēmas nepareizas 
darbības dēļ.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vietu sistēmu pārbaudes ir jāveic arī tad, kad tirgus ir ārkārtīgi nestabils, kā tas 
bija lielās krīzes gadījumā.

Grozījums Nr. 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā tirdzniecības sistēmas ir 
izturētspējīgas, tām ir pietiekama jauda 
apstrādāt rīkojumu un ziņojumu 
maksimumapjomu, tās var nodrošināt 
pienācīgu tirdzniecību tirgus spriedzes 

1. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā tirdzniecības sistēmas ir 
izturētspējīgas, tām ir pietiekama jauda 
apstrādāt rīkojumu un ziņojumu 
maksimumapjomu, tās var nodrošināt 
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apstākļos, ir pilnībā pārbaudītas, lai 
nodrošinātu šo nosacījumu izpildi, un tām 
ir efektīvi uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
noteikumi, lai nodrošinātu savu 
pakalpojumu nepārtrauktību jebkādas 
neparedzētas savas sistēmas nepareizas 
darbības dēļ.

pienācīgu tirdzniecību tirgus spriedzes 
apstākļos, ir pilnībā pārbaudītas, lai 
nodrošinātu šo nosacījumu izpildi, un tām 
ir efektīvi uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
noteikumi, lai nodrošinātu savu 
pakalpojumu nepārtrauktību jebkādas 
neparedzētas savas sistēmas nepareizas 
darbības dēļ.

(Šis grozījums attiecas uz visu 51. pantu. 
Ja tas tiks pieņemts, būs jāveic attiecīgas 
izmaiņas.)

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi attiecas uz regulēto tirgu un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu rīkojumiem 
uzlabot tirgus drošību un novērst jebkādas nepilnības.

Grozījums Nr. 988
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā tirdzniecības sistēmas ir 
izturētspējīgas, tām ir pietiekama jauda 
apstrādāt rīkojumu un ziņojumu 
maksimumapjomu, tās var nodrošināt 
pienācīgu tirdzniecību tirgus spriedzes 
apstākļos, ir pilnībā pārbaudītas, lai 
nodrošinātu šo nosacījumu izpildi, un tām 
ir efektīvi uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
noteikumi, lai nodrošinātu savu 
pakalpojumu nepārtrauktību jebkādas 
neparedzētas savas sistēmas nepareizas 
darbības dēļ.

1. Dalībvalstis nosaka prasību tirdzniecības 
vietām izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā tirdzniecības sistēmas ir 
izturētspējīgas, tām ir pietiekama jauda 
apstrādāt rīkojumu un ziņojumu 
maksimumapjomu, tās var nodrošināt 
pienācīgu tirdzniecību tirgus spriedzes 
apstākļos, ir pilnībā pārbaudītas, lai 
nodrošinātu šo nosacījumu izpildi, un tām 
ir efektīvi uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
noteikumi, lai nodrošinātu savu 
pakalpojumu nepārtrauktību jebkādas 
neparedzētas savas sistēmas nepareizas 
darbības dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 989
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot tirgus veidošanas sistēmas 
un nodrošināt to, lai šīs sistēmas izmanto 
pietiekami daudz ieguldījumu sabiedrību, 
kas uzrādīs sabiedrības noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, 
lai nodrošinātu regulāru un pastāvīgu 
likviditāti tirgū minimālā tirdzniecības 
laikā, ņemot vērā dominējošos tirgus 
nosacījumus, noteikumus un regulas, 
izņemot gadījumus, kad šāda prasība 
neatbilst tirdzniecības būtībai un 
mērogam attiecīgajā regulētajā tirgū. 
Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum starp regulēto tirgu un 
ieguldījumu sabiedrību noslēgt saistošu 
rakstisku nolīgumu par pienākumiem, 
iesaistoties šādā sistēmā, tostarp par 
likviditātes nodrošināšanu, bet ne tikai. 
Regulētais tirgus nodrošina to, lai 
ieguldījumu sabiedrība ievērotu šā 
saistošā rakstiskā nolīguma prasības. 
Regulētais tirgus informē kompetento 
iestādi par saistošā rakstiskā nolīguma 
saturu un apliecina kompetentajai 
iestādei, ka tas atbilst šajā punktā 
minētajām prasībām.
EVTI izstrādā pamatnostādnes, kas 
paredz, ka ieguldījumu sabiedrībām ir
jānoslēdz saistošs rakstisks nolīgums, kas 
minēts šajā punktā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums būtu jāskata kopā ar C. Wortmann-Kool ierosināto 17. panta 3. punkta un 
51. panta 7. punkta grozījumu.



PE489.466v01-00 28/157 AM\901766LV.doc

LV

Grozījums Nr. 990
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka prasību 
regulētiem tirgiem nodrošināt to, lai 
ziņojumi, ko to tirdzniecības sistēmām 
sūta, izmantojot ļoti biežus tirdzniecības 
darījumus un citus automātiskās 
tirdzniecības avotus, būtu labi saprotami.

Or. en

Pamatojums

Ziņojumos ir skaidri jāatzīmē rīkojumi, anulēšana un labojumi, kas veikti, izmantojot 
automātiskās stratēģijas. Tas ir prasītās uzraudzības priekšnosacījums.

Grozījums Nr. 991
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka prasību, ka visās 
tirdzniecības vietās ir jābūt ieviestām 
efektīvām sistēmām, procedūrām un 
noteikumiem, lai nodrošinātu to, ka visi 
rīkojumi, ko loceklis vai dalībnieks ievada 
sistēmā, ir spēkā vismaz vienu sekundi.

Or. en

Grozījums Nr. 992
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka visi rīkojumi, kurus 
sistēmā ievada locekļi vai dalībnieki, ir 
derīgi vismaz 5 sekundes. Šajā 5 sekunžu 
derīguma termiņā drīkst ievadīt ne vairāk 
par diviem rīkojumiem attiecībā uz vienu 
un to pašu produktu.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā prakse nenodrošina pietiekamu likviditātes līmeni, toties rada ievērojamus 
spekulācijas riskus.

Grozījums Nr. 993
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum ieviest efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu to, ka visi rīkojumi, ko 
loceklis vai dalībnieks ievada sistēmā, ir 
spēkā vismaz vienu sekundi.

Or. en

Pamatojums

Rīkojumi, kas ir spēkā mazāk par vienu sekundi, neveicina likviditāti, un tie ir izdevīgi tikai 
tirdzniecības darījumiem ar mazu laika intervālu.
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Grozījums Nr. 994
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
regulētā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā un regulētā tirdzniecības sistēmā 
ir jābūt ieviestām efektīvām sistēmām, 
procedūrām un noteikumiem, lai izpildes 
latentums būtu vismaz 100 milisekundes.

Or. en

Grozījums Nr. 995
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis nosaka prasību, ka visās 
tirdzniecības vietās ir jābūt ieviestām 
efektīvām sistēmām, lai nodrošinātu to, ka 
jebkurā noteiktā laikā rīkojumu reģistrā 
tirdzniecības darījumi ar mazu laika 
intervālu būtu ne vairāk kā 20 % no 
visiem rīkojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 996
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā



AM\901766LV.doc 31/157 PE489.466v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai atteiktu 
darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto 
apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir 
acīm redzami kļūdaini, un varētu uz laiku 
pārtraukt tirdzniecību būtisku īslaicīgu 
finanšu instrumenta cenu svārstību
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā
tirgū un izņēmuma gadījumos atcelt, 
mainīt vai labot jebkuru darījumu.

2. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai atteiktu 
darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto 
apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir 
acīm redzami kļūdaini, un varētu uz laiku 
pārtraukt tirdzniecību, ja tas izraisa vai var 
izraisīt būtiskas finanšu instrumenta cenu 
svārstības attiecīgajā tirgū, un izņēmuma 
gadījumos atcelt jebkuru tā rezultātā veikto 
darījumu. Dalībvalstis nosaka prasību 
regulētam tirgum nodrošināt to, lai 
tirdzniecības apturēšanas parametrus 
pielāgotu, ņemot vērā dažādu aktīvu 
kategoriju un apakškategoriju likviditāti, 
tirgus modeļa un lietotāju veidu, un to, lai 
tas būtu pietiekami, lai nepieļautu 
tirdzniecības pareizas darbības 
ievērojamus traucējumus. Dalībvalstis 
nodrošina to, lai regulēts tirgus 
kompetentajai iestādei ziņo par 
tirdzniecības apturēšanas parametriem un 
jebkādām būtiskām šo parametru 
izmaiņām un lai attiecīgā kompetentā 
iestāde par to informē EVTI.

Or. en

Pamatojums

Regulēti tirgi un daudzpusējas tirdzniecības sistēmas drīkst tikai atcelt darījumus; juridiskās 
sekas un sekas tirgū attiecībā uz mēģinājumiem mainīt vai labot tirdzniecības darījumus ir 
sarežģītas, un tās visticamāk var radīt saistības un problēmas, ko var būt grūti atrisināt. 
Dažas bloķēšanas sistēmas izmanto pirms darījuma izpildes; 1. pakāpes tekstā tas ir jāņem 
vērā.

Grozījums Nr. 997
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā



PE489.466v01-00 32/157 AM\901766LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai atteiktu 
darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto 
apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir 
acīm redzami kļūdaini, un varētu uz laiku 
pārtraukt tirdzniecību būtisku īslaicīgu 
finanšu instrumenta cenu svārstību 
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū un izņēmuma gadījumos atcelt, 
mainīt vai labot jebkuru darījumu.

2. Dalībvalstis nosaka prasību tirdzniecības 
vietai vai jebkādam tirdzniecības 
pasākumam izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai atteiktu 
darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto 
apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir 
acīm redzami kļūdaini, un varētu uz laiku 
pārtraukt tirdzniecību būtisku īslaicīgu 
finanšu instrumenta cenu svārstību 
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū, salīdzinot ar attiecīgā finanšu 
instrumenta slēgšanas vērtību 
tirdzniecības vietā par attiecīgā finanšu 
instrumenta lielāko apgrozījumu, un 
atcelt, mainīt vai labot jebkuru darījumu.
Šīs sistēmas pārtrauc tirdzniecību 
vienlaicīgi visās tirdzniecības vietās, kas 
tirgo tos pašus finanšu instrumentus 
būtisku īslaicīgu finanšu instrumenta 
cenu svārstību gadījumā attiecīgajā tirgū 
vai saistītajā tirgū. Ievērojamu cenas 
atšķirību gadījumā ir jāatceļ visi rīkojumi, 
kas ir izdarīti pēc tam, kad tirdzniecības 
vieta ar attiecīgo finanšu instrumentu ar 
vislielāko apgrozījumu pārtrauca 
tirdzniecību.
Dalībvalstis nosaka prasību tirdzniecības
vietai nodrošināt to, lai tirdzniecības 
pārtraukšanas parametri atbilstu 
7. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
nosacījumiem.
EVTI publicē parametrus savā tīmekļa 
vietnē.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt pārredzamas bloķēšanas sistēmas. Ir arī ļoti svarīgi, lai tās būtu 
saskaņotas visā Savienībā.



AM\901766LV.doc 33/157 PE489.466v01-00

LV

Grozījums Nr. 998
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai atteiktu 
darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto 
apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir 
acīm redzami kļūdaini, un varētu uz laiku 
pārtraukt tirdzniecību būtisku īslaicīgu 
finanšu instrumenta cenu svārstību 
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū un izņēmuma gadījumos atcelt, 
mainīt vai labot jebkuru darījumu.

2. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai atteiktu 
darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto 
apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir 
acīm redzami kļūdaini, un varētu uz laiku 
pārtraukt tirdzniecību būtisku finanšu
instrumenta cenu svārstību gadījumā 
attiecīgajā tirgū vai saistītajā tirgū, ja 
attiecīgais tirgus organizētājs informē par 
šīm svārstībām.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības pārtraukšana ir jāsaskaņo starp tirdzniecības vietām, bet tehnoloģiski 
vienkāršāk ir šīs darbības koordinēt, nevis pilnīgi saskaņot, lai tās būtu automātiskas. Dažreiz 
tirdzniecības pārtraukums vai cenu svārstības attiecas uz konkrētu tirdzniecības vietu, un 
tāpēc var neizdoties pārtraukt tirdzniecību visā tirgū.

Grozījums Nr. 999
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nosaka prasību, ka 
regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā ir jābūt ieviestām 
efektīvām sistēmām, procedūrām un 
noteikumiem, lai nodrošinātu to, ka visi 
rīkojumi, ko locekļi vai dalībnieki reģistrē 
sistēmā, ir spēkā vismaz 500 milisekundes, 
un šajā laikā rīkojumus nevar anulēt vai 
labot.
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Or. en

Grozījums Nr. 1000
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum varēt uz laiku pārtraukt 
tirdzniecību būtisku īslaicīgu finanšu 
instrumenta cenu svārstību gadījumā 
attiecīgajā tirgū vai saistītajā tirgū un 
izņēmuma gadījumos atcelt, mainīt vai 
labot jebkuru darījumu. Dalībvalstis 
nosaka prasību regulētam tirgum 
nodrošināt to, lai tirdzniecības 
apturēšanas parametrus pielāgotu, ņemot 
vērā dažādu aktīvu kategoriju un 
apakškategoriju likviditāti, un lai tas būtu 
pietiekami, lai nepieļautu tirdzniecības 
pareizas darbības ievērojamus 
traucējumus. Dalībvalstis nodrošina to, 
lai regulēts tirgus kompetentajai iestādei 
ziņo par tirdzniecības apturēšanas 
parametriem un jebkādām būtiskām šo 
parametru izmaiņām un lai attiecīgā 
kompetentā iestāde par to informē EVTI. 
EVTI publicē parametrus savā tīmekļa 
vietnē. Dalībvalstis nosaka, ka gadījumā, 
ja regulēts tirgus, kas ir svarīgs attiecībā 
uz [instrumenta] likviditāti, pārtrauc 
tirdzniecību jebkurā dalībvalstī, citām 
tirdzniecības vietām, kuras tirgo attiecīgo 
instrumentu, tirdzniecība ir jāpārtrauc 
līdz brīdim, kad atsāk tirdzniecību 
sākotnējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1001
Kay Swinburne
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Direktīvas priekšlikums
51. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis pieprasa, lai regulēti tirgi 
visas pārējās attiecīgās tirdzniecības vietas 
informē par 2. punktā minētajiem 
gadījumiem, lai saskaņotu pasākumus 
tirgū.

Or. en

Pamatojums

Iespējams, vēl nevar saskaņot bloķēšanas sistēmas visā ES, bet tirdzniecības vietām jāsaskaņo 
pasākumi ārkārtējos tirgus apstākļos, lai vajadzības gadījumā izmantotu vienotu pieeju.

Grozījums Nr. 1002
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka algoritmiskās 
tirdzniecības sistēmas nevar apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt tirdzniecības 
apstākļus tirgū, tostarp sistēmas, lai 
ierobežotu neizpildīto rīkojumu attiecību 
pret darījumiem, ko tā loceklis vai 
dalībnieks var ievadīt sistēmā, lai varētu 
palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir risks, ka 
varētu tikt pārsniegta tā sistēmas jauda, un 
ierobežot cenas minimālo izmaiņu 
darījumu izpildi tirgū.

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai pārvaldītu 
nesakārtotus tirdzniecības apstākļus tirgū. 
EVTI izstrādā regulatīvos tehniskos 
standartus, nosakot kritērijus, kas ir 
jāņem vērā attiecībā uz šīm sistēmām, 
procedūrām un noteikumiem un kas var 
ietvert sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Tirdzniecības vietas var pārvaldīt iespējamus nesakārtotos tirdzniecības apstākļus, bet tās 
nevar garantēt to, ka algoritmiskās sistēmas neradīs problēmas. EVTI ir jānosaka, kas veido 
šīs sistēmas un procedūras.

Grozījums Nr. 1003
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai varētu 
noteikt rīkojumus, izmantojot 
algoritmisko tirdzniecības stratēģiju vai 
ļoti biežu tirdzniecības darījumu 
stratēģiju, un lai arī turpmāk nodrošinātu, 
ka algoritmiskās vai ļoti biežu darījumu 
tirdzniecības sistēmas nevar apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt tirdzniecības apstākļus 
tirgū, tostarp sistēmas, lai ierobežotu 
neizpildīto rīkojumu attiecību pret 
darījumiem, ko tā loceklis vai dalībnieks 
var ievadīt sistēmā, lai varētu palēnināt 
rīkojumu plūsmu, ja ir risks, ka varētu tikt 
pārsniegta tā sistēmas jauda, un ierobežot 
cenas minimālo izmaiņu darījumu izpildi 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1004
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā,
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

3. Dalībvalstis nosaka prasību tirdzniecības 
vietai izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū. Dalībvalstis 
nosaka prasību tirdzniecības vietai 
izveidot sistēmas, lai:

a) no 50 līdz 1 ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā;
b) varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda; un
c) ierobežotu cenas minimālo izmaiņu 
darījumu izpildi tirgū tādā apmērā, lai 
viens izmaiņu darījums atbilstu finanšu 
instrumenta vidējai starpībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai varētu 
noteikt rīkojumus, izmantojot 
algoritmisko tirdzniecības stratēģiju vai 
ļoti biežu tirdzniecības darījumu 
stratēģiju, veicot pasūtījumus, un lai 
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loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

nodrošinātu, ka algoritmiskās vai ļoti biežu 
darījumu tirdzniecības sistēmas nevar 
apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū. Dalībvalstis 
jo īpaši aizliedz regulētam tirgum vai 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai atļaut 
to locekļiem nodrošināt tiešu elektronisku 
piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Grozījums Nr. 1006
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
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loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un pastiprināt cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū atbilstoši 
tam, kāds ir spēkā finanšu instrumenta 
sākotnējā tirdzniecības vietā. Dalībvalstis 
jo īpaši aizliedz regulētam tirgum 
nodrošināt locekļiem brīvu vai 
nekontrolētu piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Jebkurai ieguldījumu sabiedrībai, kas piedāvā nodrošināt tiešu elektronisku vai garantētu 
piekļuvi, ir jāveic atbilstošas pārbaudes pirms tirdzniecības, un ir jābūt spēkā 
organizatoriskām prasībām, lai garantētu tirgus integritāti un tirgu efektīvu darbību.

Grozījums Nr. 1007
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas,
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās vai ļoti biežu darījumu 
tirdzniecības sistēmas nevar apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt tirdzniecības apstākļus 
tirgū, tostarp pasākumus, proti, 
tirdzniecības maksu, lai samazinātu 
sistēmas paziņojumu attiecību pret 
izpildītajiem tirdzniecības darījumiem, ko 
tā loceklis vai dalībnieks var ievadīt 
sistēmā, lai varētu palēnināt rīkojumu 
plūsmu, ja ir risks, ka varētu tikt pārsniegta 
tā sistēmas jauda, un ierobežot cenas 
minimālo izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Ir vairāki veidi, kā maksas struktūras var samazināt pārmērīgu tirdzniecības darījumu 
atcelšanas gadījumu skaitu, piemēram, nosakot papildu maksu, ja ir pārsniegta robežvērtība 
vai attiecība vai par katru paziņojumu, un nosakot maksu gan par tirdzniecības darījumiem, 
gan par rīkojumiem un to atcelšanu. Ar šo jautājumu ir ierosinātas vairākas tiesvedības, un 
tāpēc nav vēlams pārāk stingri ievērot šo struktūru.

Grozījums Nr. 1008
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
nevar apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

3. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai varētu 
noteikt rīkojumus, izmantojot 
algoritmisko tirdzniecības stratēģiju vai 
ļoti biežu tirdzniecības darījumu 
stratēģiju, izdodot rīkojumus, un lai 
nodrošinātu, ka algoritmiskās vai ļoti biežu 
darījumu tirdzniecības sistēmas nevar 
apdraudēt vai iespējami apdraudēt 
tirdzniecības apstākļus tirgū, tostarp 
sistēmas, lai ierobežotu neizpildīto 
rīkojumu attiecību pret darījumiem, ko tā 
loceklis vai dalībnieks var ievadīt sistēmā, 
lai varētu palēnināt rīkojumu plūsmu, ja ir 
risks, ka varētu tikt pārsniegta tā sistēmas 
jauda, un ierobežot cenas minimālo 
izmaiņu darījumu izpildi tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1009
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts – 1.a, 1.b un 1.c daļa (jaunas)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu 3. punktā 
minēto identificēšanas veidu, lai 
saskaņotu šīs darbības regulētajos tirgos, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un 
dalībvalstīs un lai pamatoti konsolidētu 
datus Eiropas līmenī.
EVTI līdz [...]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija ir pilnvarota pieņemt otrajā 
apakšpunktā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
______________
* OV: lūdzu, ievietot datumu —
12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 

stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 1010
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
tirdzniecības vieta izveido atļauju 
saņemšanas procedūras, lai apstrādātu 
pieprasījumus savienot jaunas vai 
pārveidotas automātiskās tirdzniecības 
sistēmas ar paša tirgus sistēmām.
Viena no procedūrām ir [3.b] punktā 
minētās pārbaudes.
Šo procedūru rezultātā tirdzniecības vieta 
sniedz rakstisku atļauju vai pieprasījuma 
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atteikumu ar pilnīgu pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt formālai apstiprināšanas/atteikuma procedūrai attiecībā uz pieprasījumu savienot 
automātisko tirdzniecības sistēmu ar regulēta tirgus sistēmām, kas ļauj tirgus organizētājam 
turpināt darbību.

Grozījums Nr. 1011
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izstrādā saistošus tehniskos 
standartus, lai noteiktu minēto 
identificēšanas veidu, lai saskaņotu šīs 
darbības tirdzniecības vietās un 
dalībvalstīs un lai pamatoti konsolidētu 
datus Eiropas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 1012
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis nosaka prasību 
tirdzniecības vietai izstrādāt stingras un 
obligātas procedūras pieņemšanas 
pārbaudei un tās vides pārbaudei, kurā 
novērtēt automātiskās tirdzniecības 
algoritmus. Pārbaudes procedūru dati ir 
jādara pieejami ieguldījumu sabiedrībām, 
lai tās izmantotu šos algoritmus, vai citām 
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personām, lai tos izstrādātu. Viena no 
pārbaudes procedūrām ir pirmkoda 
pārbaude un algoritma modeļa sīks 
apraksts. Pārbaudes vidē izmanto reālas 
rīkojumu plūsmas, ņemot vērā vēsturiskos 
datus nestabilos un normālos tirgus 
apstākļos, kā arī simulācijas, kas veidotas, 
izmantojot attiecīgos vēsturiskos datus un 
speciālistu izstrādātus stresa testus.
Pārbaudes procedūras un vides regulāri 
atjaunina, lai nodrošinātu atbilstību 
mainīgajām tirgus metodēm un 
jaunākajām tehnoloģijām.

Or. en

Pamatojums

Programmatūras nepareiza darbība var radīt nopietnas problēmas svarīgajai tirgus 
infrastruktūrai, un tāpēc tā ir sistemātiski un stingri jāpārbauda atbilstoši rīkojumu plūsmai 
„normālos”/nestabilos tirgus apstākļos un ņemot vērā vēsturiskos datus/prognozes. Šīs 
pārbaudes ir jāveic pašām tirdzniecības vietām, jo tām ir pieejami attiecīgie dati un tās 
pārzina pašu tirdzniecības sistēmu.

Grozījums Nr. 1013
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu elektronisku 
piekļuvi, izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts 
sniegt pakalpojumus tikai tad, ja tie ir 
saskaņā ar šo direktīvu apstiprināta 
ieguldījumu sabiedrība, izveidot un 
piemērot atbilstošus kritērijus attiecībā uz 
to personu atbilstību, kurām tiek dota šāda 
piekļuve, un ka tā loceklis vai dalībnieks 
uzņemas atbildību par rīkojumiem un 
tirdzniecību, kas izpildīta, izmantojot šo

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu piekļuvi tirgiem, 
izveidot efektīvas sistēmas, procedūras un 
noteikumus, lai nodrošinātu, ka tā 
locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts sniegt 
pakalpojumus tikai tad, ja tie ir saskaņā ar 
šo direktīvu apstiprināta ieguldījumu 
sabiedrība, izveidot un piemērot atbilstošus 
kritērijus attiecībā uz to personu atbilstību, 
kurām tiek dota šāda piekļuve, un ka tā 
loceklis vai dalībnieks uzņemas atbildību 
par rīkojumiem un tirdzniecību, kas 
izpildīta, izmantojot šo pakalpojumu.
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pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Atsauces uz tiešu elektronisku piekļuvi būtu jāmaina uz „tiešu piekļuvi tirgiem”, lai 
nodrošinātu atbilstību 2012. gada februārī publicētajām EVTI tehniskajām 
„Pamatnostādnēm tirdzniecības platformām, ieguldījumu sabiedrībām un kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz sistēmām un kontroli automatizētā tirdzniecības vidē” 
EVTI/2012/122 (LV).

Grozījums Nr. 1014
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu elektronisku piekļuvi, 
izveidot efektīvas sistēmas, procedūras un 
noteikumus, lai nodrošinātu, ka tā 
locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts sniegt 
pakalpojumus tikai tad, ja tie ir saskaņā ar 
šo direktīvu apstiprināta ieguldījumu 
sabiedrība, izveidot un piemērot atbilstošus 
kritērijus attiecībā uz to personu atbilstību, 
kurām tiek dota šāda piekļuve, un ka tā 
loceklis vai dalībnieks uzņemas atbildību 
par rīkojumiem un tirdzniecību, kas 
izpildīta, izmantojot šo pakalpojumu.

Lai izveidotu pareizu regulatīvo režīmu 
saistībā ar tiešu elektronisku piekļuvi un 
lai izmantotu esošās EVTI 
pamatnostādnes, dalībvalstis nosaka 
prasību regulētam tirgum, kas dod tiešu 
elektronisku piekļuvi, izveidot efektīvas 
sistēmas, procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka tā locekļiem vai 
dalībniekiem ir atļauts sniegt pakalpojumus 
tikai tad, ja tie ir saskaņā ar šo direktīvu 
apstiprināta ieguldījumu sabiedrība, 
izveidot un piemērot atbilstošus kritērijus 
attiecībā uz to personu atbilstību, kurām 
tiek dota šāda piekļuve, ka tā loceklis vai 
dalībnieks uzņemas atbildību par 
rīkojumiem un tirdzniecību, kas izpildīta, 
izmantojot šo pakalpojumu un ka brīvu vai 
nekontrolētu piekļuvi nedrīkst dot, ja nav 
veiktas pārbaudes pirms tirdzniecības.

Or. en

Pamatojums

Piekļuve tirdzniecības vietai ir jādod, nodrošinot vislabāko tirgus efektivitāti un tirgus 
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integritāti. Tāpēc ir jāaizliedz jebkāda elektroniska piekļuve platformai, ko piedāvā 
ieguldījumu sabiedrība, kas nenodrošina atbilstošu atbildības līmeni tiem, kas vēlas piekļūt 
platformai, proti, brīvu un nekontrolētu piekļuvi.

Grozījums Nr. 1015
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu elektronisku
piekļuvi, izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts 
sniegt pakalpojumus tikai tad, ja tie ir 
saskaņā ar šo direktīvu apstiprināta 
ieguldījumu sabiedrība, izveidot un 
piemērot atbilstošus kritērijus attiecībā uz 
to personu atbilstību, kurām tiek dota šāda 
piekļuve, un ka tā loceklis vai dalībnieks 
uzņemas atbildību par rīkojumiem un 
tirdzniecību, kas izpildīta, izmantojot šo
pakalpojumu.

Dalībvalstis nosaka prasību regulētiem 
tirgiem aizliegt locekļiem vai dalībniekiem
dot garantētu piekļuvi. Dalībvalstis 
nosaka prasību regulētam tirgum, kas dod 
tiešu piekļuvi tirgiem, izveidot efektīvas 
sistēmas, procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka tā locekļiem vai 
dalībniekiem ir atļauts sniegt pakalpojumus 
tikai tad, ja tie ir saskaņā ar šo direktīvu 
apstiprināta ieguldījumu sabiedrība, 
izveidot un piemērot atbilstošus kritērijus 
attiecībā uz to personu atbilstību, kurām 
tiek dota šāda piekļuve, un ka tā loceklis 
vai dalībnieks uzņemas atbildību par 
rīkojumiem un tirdzniecību, kas izpildīta, 
izmantojot šo pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1016
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu elektronisku 
piekļuvi, izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts 

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod piekļuvi, izveidot efektīvas 
sistēmas, procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka tā locekļiem vai 
dalībniekiem ir atļauts sniegt pakalpojumus 



PE489.466v01-00 46/157 AM\901766LV.doc

LV

sniegt pakalpojumus tikai tad, ja tie ir 
saskaņā ar šo direktīvu apstiprināta 
ieguldījumu sabiedrība, izveidot un 
piemērot atbilstošus kritērijus attiecībā uz 
to personu atbilstību, kurām tiek dota šāda 
piekļuve, un ka tā loceklis vai dalībnieks 
uzņemas atbildību par rīkojumiem un 
tirdzniecību, kas izpildīta, izmantojot šo
pakalpojumu.

tikai tad, ja tie ir saskaņā ar šo direktīvu 
apstiprināta ieguldījumu sabiedrība, 
izveidot un piemērot atbilstošus kritērijus 
attiecībā uz to personu atbilstību, kurām 
tiek dota šāda piekļuve, ka tā loceklis vai 
dalībnieks uzņemas atbildību par 
rīkojumiem un tirdzniecību, kas izpildīta, 
izmantojot šo pakalpojumu un ka 
ieguldījumu sabiedrības nedrīkst dot brīvu 
vai nekontrolētu piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Visām ieguldījumu sabiedrībām, kas dod tiešu elektronisku vai garantētu piekļuvi, ir jāveic 
atbilstošas pārbaudes pirms tirdzniecības, un ir jābūt spēkā organizatoriskām prasībām, lai 
nodrošinātu tirgus integritāti un tirgu efektīvu darbību.

Grozījums Nr. 1017
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu elektronisku 
piekļuvi, izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai nodrošinātu, 
ka tā locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts 
sniegt pakalpojumus tikai tad, ja tie ir 
saskaņā ar šo direktīvu apstiprināta 
ieguldījumu sabiedrība, izveidot un 
piemērot atbilstošus kritērijus attiecībā uz 
to personu atbilstību, kurām tiek dota šāda 
piekļuve, un ka tā loceklis vai dalībnieks 
uzņemas atbildību par rīkojumiem un 
tirdzniecību, kas izpildīta, izmantojot šo
pakalpojumu.

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu piekļuvi tirgiem, 
izveidot efektīvas sistēmas, procedūras un 
noteikumus, lai nodrošinātu, ka tā 
locekļiem vai dalībniekiem ir atļauts sniegt 
pakalpojumus tikai tad, ja tie ir saskaņā ar 
šo direktīvu apstiprināta ieguldījumu 
sabiedrība, izveidot un piemērot atbilstošus 
kritērijus attiecībā uz to personu atbilstību, 
kurām tiek dota šāda piekļuve, un ka tā 
loceklis vai dalībnieks uzņemas atbildību 
par rīkojumiem un tirdzniecību, kas 
izpildīta, izmantojot šo pakalpojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1018
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum, kas dod tiešu elektronisku 
piekļuvi, izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka tā locekļiem vai 
dalībniekiem ir atļauts sniegt 
pakalpojumus tikai tad, ja tie ir saskaņā 
ar šo direktīvu apstiprināta ieguldījumu 
sabiedrība, izveidot un piemērot 
atbilstošus kritērijus attiecībā uz to 
personu atbilstību, kurām tiek dota šāda 
piekļuve, un ka tā loceklis vai dalībnieks 
uzņemas atbildību par rīkojumiem un 
tirdzniecību, kas izpildīta, izmantojot šo
pakalpojumu.

Dalībvalstis nosaka prasību tirdzniecības 
vietām nevienam nedot tiešu elektronisku 
piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 1019
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat dalībvalstis nosaka prasību 
regulētam tirgum noteikt atbilstošus 
standartus attiecībā uz riska kontrolēm un 
tirdzniecības robežvērtībām, izmantojot 
šādu piekļuvi, un spēt atšķirt un vajadzības 
gadījumā pārtraukt rīkojumus vai 
tirdzniecību, ko izpilda persona, kas 
izmanto tiešu elektronisko piekļuvi, 
atsevišķi no citiem šā locekļa vai 
dalībnieka izpildītajiem rīkojumiem vai 
tirdzniecības.

Tāpat dalībvalstis nosaka prasību 
regulētam tirgum noteikt atbilstošus 
standartus attiecībā uz riska kontrolēm un 
tirdzniecības robežvērtībām, izmantojot 
šādu piekļuvi, un spēt atšķirt un vajadzības 
gadījumā pārtraukt rīkojumus vai 
tirdzniecību, ko izpilda persona, kas 
izmanto tiešu piekļuvi tirgiem, atsevišķi no 
citiem šā locekļa vai dalībnieka 
izpildītajiem rīkojumiem vai tirdzniecības.
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Or. en

Pamatojums

Atsauces uz tiešu elektronisku piekļuvi būtu jāmaina uz „tiešu piekļuvi tirgiem”, lai 
nodrošinātu atbilstību 2012. gada februārī publicētajām EVTI tehniskajām 
„Pamatnostādnēm tirdzniecības platformām, ieguldījumu sabiedrībām un kompetentajām 
iestādēm attiecībā uz sistēmām un kontroli automatizētā tirdzniecības vidē” 
EVTI/2012/122 (LV).

Grozījums Nr. 1020
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat dalībvalstis nosaka prasību 
regulētam tirgum noteikt atbilstošus 
standartus attiecībā uz riska kontrolēm un 
tirdzniecības robežvērtībām, izmantojot 
šādu piekļuvi, un spēt atšķirt un vajadzības 
gadījumā pārtraukt rīkojumus vai 
tirdzniecību, ko izpilda persona, kas 
izmanto tiešu elektronisko piekļuvi, 
atsevišķi no citiem šā locekļa vai 
dalībnieka izpildītajiem rīkojumiem vai 
tirdzniecības.

Tāpat dalībvalstis nosaka prasību 
regulētam tirgum noteikt atbilstošus 
standartus attiecībā uz riska kontrolēm un 
tirdzniecības robežvērtībām, izmantojot 
šādu piekļuvi, un spēt atšķirt un vajadzības 
gadījumā pārtraukt rīkojumus vai 
tirdzniecību, ko izpilda persona, kas 
izmanto tiešu piekļuvi tirgiem, atsevišķi no 
citiem šā locekļa vai dalībnieka 
izpildītajiem rīkojumiem vai tirdzniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 1021
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat dalībvalstis nosaka prasību 
regulētam tirgum noteikt atbilstošus 
standartus attiecībā uz riska kontrolēm un 
tirdzniecības robežvērtībām, izmantojot 
šādu piekļuvi, un spēt atšķirt un 

Tāpat dalībvalstis nosaka prasību 
regulētam tirgum noteikt atbilstošus 
standartus attiecībā uz riska kontrolēm un 
tirdzniecības robežvērtībām, izmantojot 
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vajadzības gadījumā pārtraukt rīkojumus 
vai tirdzniecību, ko izpilda persona, kas 
izmanto tiešu elektronisko piekļuvi, 
atsevišķi no citiem šā locekļa vai 
dalībnieka izpildītajiem rīkojumiem vai 
tirdzniecības.

šādu piekļuvi.

Or. en

Grozījums Nr. 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa, lai regulēti tirgi 
un daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
noteiktu robežvērtību, kas ierobežo tirgus 
locekļu rīkojumu skaitu, salīdzinot ar 
vispārējo rīkojumu reģistru.

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma mērķis ir nepieļaut gadījumus, kad rīkojumu reģistrā ir pārāk daudz viena 
tirgus dalībnieka rīkojumu, ja tas traucētu godīgu un efektīvu cenu veidošanos.

Grozījums Nr. 1023
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa, lai visas 
tirdzniecības vietas rīkojumus saglabā 
rīkojumu reģistrā vismaz 24 stundas.

Or. en
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Pamatojums

Lai nepieļautu ļoti biežu tirdzniecības darījumu nelabvēlīgo ietekmi un lai nodrošinātu labāku 
pārredzamību, visi rīkojumi ir jāsaglabā vismaz 24 stundas.

Grozījums Nr. 1024
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum nodrošināt, lai tā noteikumi par 
līdzāsatrašanās pakalpojumiem un maksas 
struktūrām būtu pārredzami un 
nediskriminējoši.

5. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum nodrošināt, lai tā noteikumi par 
līdzāsatrašanās pakalpojumiem un maksas 
struktūrām būtu pārredzami un 
nediskriminējoši un lai tie atceltu 
pārmērīgus rīkojumus, kas veicina 
nesakārtotus tirdzniecības apstākļus vai 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Jo īpaši 
regulētam tirgum ir jāpiemēro maksa 
dalībniekiem ar augstu anulēto rīkojumu 
attiecību pret izpildītajiem rīkojumiem, 
ņemot vērā apstākļus konkrētajā tirgū vai 
attiecībā uz konkrēto produktu, tādā 
mērā, kā tas ir vajadzīgs, lai norādītu uz 
papildu slogu sistēmas jaudai. Regulēts 
tirgus var pielāgot maksu par anulētiem 
rīkojumiem, ja tie pārsniedz iepriekš 
noteikto rīkojumu skaitu.

Or. en

Pamatojums

Šā formulējuma mērķis ir atspoguļot pašreizējo situāciju tirgū, ņemot vērā to, ka vairākās 
tirdzniecības vietās pašlaik ir noteikta šāda maksa. Šīs maksas struktūras var izmantot 
tirdzniecības vietām, bet ir svarīgi tas, ka šīs tirdzniecības vietas var noteikt skaitu katram 
atsevišķam instrumentam, ko pārdod attiecīgajā tirdzniecības vietā. Šo skaitu aprēķina, ņemot 
vērā likviditāti, situāciju tirgū un tirgus dalībniekus.

Grozījums Nr. 1025
Jean-Paul Gauzès
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Direktīvas priekšlikums
51. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis saskaņā ar EVTI nosaka 
prasību regulētam tirgum nodrošināt to, 
lai tā maksas struktūras būtu 
pārredzamas, godīgas un 
nediskriminējošas un lai tās nemudinātu 
dot, labot un anulēt rīkojumus vai neveikt 
darījumus, kas veicina nesakārtotus 
tirdzniecības apstākļus vai tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu. Jo īpaši
dalībvalstis saskaņā ar EVTI paredz 
prasību regulētam tirgum noteikt lielāku 
maksu par rīkojumu, ko vēlāk atceļ, nekā 
par rīkojumu, ko izpilda, un noteikt 
lielāku maksu dalībniekiem ar augstu 
anulēto rīkojumu attiecību pret 
izpildītajiem rīkojumiem, lai norādītu uz 
papildu slogu sistēmas jaudai. Dalībvalstis 
saskaņā ar EVTI ļauj regulētam tirgum 
pielāgot maksu par anulētiem rīkojumiem 
atkarībā no tā, cik ilgi rīkojums bija 
saglabāts.
EVTI pieņem saistošus tehniskos 
standartus, lai saskaņotu maksas 
struktūras dažādās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum nodrošināt, lai tā noteikumi par 
līdzāsatrašanās pakalpojumiem un maksas 
struktūrām būtu pārredzami un 

5. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai nodrošināt, lai tā noteikumi par 
līdzāsatrašanās pakalpojumiem un maksas 
struktūrām būtu pārredzami un 
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nediskriminējoši. nediskriminējoši. Maksas struktūra 
neveicina tādu rīkojumu izdošanu vai 
darījumu izpildi, kas veicina nesakārtotus 
tirdzniecības apstākļus vai tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu.
Jo īpaši, lai norādītu uz papildu slogu 
sistēmas jaudai, dalībvalstis nosaka 
prasību regulētam tirgum vai 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai 
noteikt lielāku maksu dalībniekiem par 
rīkojumu, ko vēlāk atceļ, nekā par 
rīkojumu, ko izpilda, un noteikt lielāku 
maksu dalībniekiem, ja anulēto rīkojumu 
attiecību pret izpildītajiem rīkojumiem ir 
lielāka par četri pret viens.

Or. en

Grozījums Nr. 1027
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum nodrošināt, lai tā noteikumi par 
līdzāsatrašanās pakalpojumiem un maksas 
struktūrām būtu pārredzami un 
nediskriminējoši.

5. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum nodrošināt, lai tā noteikumi par 
līdzāsatrašanās pakalpojumiem un maksas 
struktūrām būtu pārredzami un 
nediskriminējoši un lai nemudinātu dot, 
labot vai anulēt rīkojumus vai veikt 
darījumus, kas veicina vai var veicināt 
nesakārtotus tirdzniecības apstākļus vai 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu vai kas 
var citādi būt pretrunā lielākās daļas 
tirgus dalībnieku interesēm. Jo īpaši 
dalībvalstis paredz prasību regulētam 
tirgum noteikt minimālo standarta maksu 
par visiem paziņojumiem, kas paredz 
infrastruktūras maksu attiecīgi piemērot 
klientiem, kuri izmanto attiecīgo 
infrastruktūru.
Dalībvalstis pieprasa, lai maksas 
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struktūra būtu nediskriminējoša 
neatkarīgi no tā, vai sākotnējais tirgus 
dalībnieks palielina vai samazina 
likviditāti tirgū. Dalībvalstis pieprasa 
aizliegt visas maksas struktūras, kas 
atbalsta ļoti biežu tirdzniecības darījumu 
stratēģijas, un noteikt papildu maksu 
dalībniekiem ar augstu anulēto rīkojumu 
attiecību pret izpildītajiem rīkojumiem, lai 
norādītu uz papildu slogu sistēmas jaudai. 
Šī maksa ir vēl vairāk jāpalielina, lai 
rīkojumi par īsāku laiku izmaksātu vairāk
nekā rīkojumi par ilgāku laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 1028
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum nodrošināt to, lai maksas 
struktūras, tostarp izpildes maksa, papildu 
maksa un atlaides būtu pārredzamas, 
godīgas un nediskriminējošas, un lai tās 
nemudinātu dot, labot vai anulēt 
rīkojumus vai veikt darījumus, kas veicina 
nesakārtotus tirdzniecības apstākļus vai 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Jo īpaši 
dalībvalstis paredz prasību regulētam 
tirgum:
i) noteikt pienākumu veidot tirgu, 
izmantojot atsevišķas akcijas vai 
piemērotu akciju grozu apmaiņā pret 
jebkādām piešķirtajām atlaidēm;
ii) noteikt lielāku maksu par rīkojumu, ko 
pēc tam anulē, nekā par rīkojumu, ko 
izpilda, un noteikt lielāku maksu 
dalībniekiem ar augstu anulēto rīkojumu 
attiecību pret izpildītajiem rīkojumiem, lai 
norādītu uz papildu slogu sistēmas jaudai.
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Dalībvalstis ļauj regulētam tirgum 
pielāgot maksu par anulētiem rīkojumiem 
atkarībā no tā, cik ilgi rīkojums bija 
saglabāts.

Or. en

Pamatojums

Papildus atzinuma sagatavotāja priekšlikumiem par maksas struktūrām ir svarīgi arī iekļaut 
atsauci par rīkojuma devēja un izpildītāja maksas struktūras uzlabošanu, uz ko Parlaments 
norādīja K. Swinburne ziņojumā.

Grozījums Nr. 1029
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nosaka prasību 
regulētiem tirgiem nodrošināt to, lai 
maksas struktūras būtu pārredzamas, 
godīgas un nediskriminējošas un lai tās 
nemudinātu anulēt rīkojumus. Šīs maksas 
struktūras ir jāizveido katrā regulētā tirgū 
un jāpielāgo katram vērtspapīram, uz ko 
tās attiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 1030
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nosaka prasību 
regulētiem tirgiem regulāri, vismaz vienu 
reizi gadā, sniegt ziņojumus par 
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algoritmiskās tirdzniecības un jo īpaši ļoti 
biežu tirdzniecības darījumu apmēru un 
instrumentiem un par šādas tirdzniecības 
ietekmi uz cenu atklāšanu, likviditāti, 
darījumu izmaksām un citiem būtiskiem 
aspektiem saistībā ar attiecīgā tirgus 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu ļoti biežu tirdzniecības darījumu un citu automātiskās tirdzniecības ietekmes 
nepārtrauktu uzraudzību, ir svarīgi, lai regulētie tirgi sniegtu regulārus ziņojumus par šīm 
darbībām.

Grozījums Nr. 1031
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu
attiecībā uz šajā pantā minētajām prasībām, 
jo īpaši šādām prasībām:

7. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz šajā pantā 
minētajām prasībām, jo īpaši šādām 
prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 1032
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz šajā pantā minētajām 
prasībām, jo īpaši šādām prasībām:

7. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai:
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Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kuru vislabāk pārzina EVTI.

Grozījums Nr. 1033
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz šajā 
pantā minētajām prasībām, jo īpaši šādām 
prasībām:

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, un EVTI ir 
pilnvarota izstrādāt īstenošanas tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz šajā pantā 
minētajām prasībām, jo īpaši šādām 
prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 1034
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz šajā 
pantā minētajām prasībām, jo īpaši šādām 
prasībām:

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu un apspriežoties 
ar EVTI attiecībā uz šajā pantā minētajām 
prasībām, jo īpaši šādām prasībām:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata kopā ar C. Wortmann-Kool ierosināto 17. panta 3. punkta un 
51. panta 1.a punkta (jauns) grozījumu.
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Grozījums Nr. 1035
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošināt efektīvas automātisko 
tirdzniecības sistēmu pārbaudes 
procedūras un sistēmas, kas ir paredzētas 
tam, lai regulētos tirgus savienotu ar 
tirdzniecības sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 1036
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt, kādi ir nosacījumi, kuros 
jāpārtrauc tirdzniecība būtisku īslaicīgu 
finanšu instrumenta cenu svārstību 
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū;

b) noteikt, kādi ir nosacījumi, kuros 
tirdzniecība ir jāpārtrauc vai ir jāļauj 
izmantot alternatīvus pasākumus 
gadījumos, kad ir noteikti konkrēti 
tirdzniecības ierobežojumi, lai nepieļautu
būtisku īslaicīgu finanšu instrumenta cenu 
svārstības attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū;

Or. en

Pamatojums

Šim noteikumam būtu jāļauj konkrētos gadījumos pilnīgi pārtraukt tirdzniecību un izmantot 
sistēmu, kas ir līdzīga ASV ierobežojumu sistēmai, ko ieviesa pēc lielās krīzes.

Grozījums Nr. 1037
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt, kādi ir nosacījumi, kuros 
jāpārtrauc tirdzniecība būtisku īslaicīgu 
finanšu instrumenta cenu svārstību 
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū;

b) noteikt, kādi ir vispārējie nosacījumi vai 
principi, kuros jāpārtrauc tirdzniecība 
attiecīgajā tirdzniecības vietā, ja tā izraisa 
vai var izraisīt būtiskas finanšu
instrumenta cenu svārstības attiecīgajā 
tirdzniecības vietā;

Or. en

Pamatojums

Bloķēšanas sistēmas piemēro katrai tirdzniecības vietai atsevišķi atbilstoši vispārējām 
pamatnostādnēm, kas atspoguļo tirgus modeļu, lietotāju un tirgoto finanšu instrumentu 
dažādību, ko nosaka EVTI.

Grozījums Nr. 1038
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt, kādi ir nosacījumi, kuros 
jāpārtrauc tirdzniecība būtisku īslaicīgu 
finanšu instrumenta cenu svārstību 
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū;

b) noteikt katram finanšu instrumentu 
veidam, kas ir būtiskas cenu svārstības un 
kas ir vispārējā atsauces cena, kuru 
izmanto, lai konsekventi aprēķinātu šīs 
cenu svārstības, un, kādi ir nosacījumi, 
kuros jāpārtrauc tirdzniecība būtisku 
īslaicīgu finanšu instrumenta cenu 
svārstību gadījumā attiecīgajā tirgū vai 
saistītajā tirgū, un noteikt, kādi ir 
nosacījumi, kuros jāatceļ, jāmaina vai 
jālabo jebkurš darījums tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 1039
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikt, kādi ir nosacījumi, kuros
jāpārtrauc tirdzniecība būtisku īslaicīgu
finanšu instrumenta cenu svārstības
gadījumā attiecīgajā tirgū vai saistītajā 
tirgū;

b) noteikt, kādas ir robežas, kad
tirdzniecība jāierobežo, lai novērstu 
būtiskas īslaicīgas finanšu instrumenta 
cenu svārstības attiecīgajā tirgū vai 
saistītajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 1040
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu;

c) noteikt maksimālo neizpildīto rīkojumu 
skaitu attiecībā pret darījumiem, ko var 
pieņemt regulētie tirgi, ņemot vērā finanšu 
instrumenta likviditāti, un nodrošināt to, 
lai Komisijas noteikto minimālo 
pieļaujamo darbību apjomu ņemtu vērā 
visās tirdzniecības vietās, kas tirgo 
attiecīgo instrumentu;

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums ir ierosināts, lai atspoguļotu pašreizējo situāciju tirgū, ņemot vērā to, ka
pašlaik vairākās tirdzniecības vietās ir noteikta šī maksa. Šīs maksas struktūras var piemērot 
tirdzniecības vietām, tomēr ir ļoti svarīgi tām ļaut noteikt rīkojumu skaitu katram atsevišķam 
instrumentam, ko tirgo tirdzniecības vietā. Locekļiem vai dalībniekiem nav obligāti jāanulē 
rīkojumi, lai nodrošinātu minimālo rīkojumu skaitu attiecībā pret darījumiem.
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Grozījums Nr. 1041
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu;

c) izveidot pamatnostādnes par maksimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu
attiecībā uz atsevišķām akcijām 
tirdzniecības vietās, kas ir jāsaskaņo starp 
regulētiem tirgiem un citām tirdzniecības 
vietām;

Or. en

Pamatojums

Minimālais pieļaujamo darbību apjoms akcijām ir jānosaka atsevišķi, un to nevar noteikt kā 
vienotu standartu. Pamatnostādnes šajā jomā ir atbilstošākas, jo tās var pielāgot katrai 
akcijai, kā tas ir vajadzīgs un kā saskaņots īstenošanai starp visām tirdzniecības vietām.

Grozījums Nr. 1042
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu;

c) noteikt maksimālo neizpildīto rīkojumu 
skaitu attiecībā pret darījumiem, ko var 
pieņemt regulētie tirgi, un pieņemt 
minimālo pieļaujamo darbību apjomu
tabulas un mehānismu, lai katru 
instrumentu attiecinātu uz atsevišķu 
tabulu;

Or. en
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Grozījums Nr. 1043
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu;

c) noteikt maksimālo neizpildīto rīkojumu 
skaitu attiecībā pret darījumiem, ko var 
pieņemt regulētie tirgi, ņemot vērā finanšu 
instrumenta likviditāti, un nodrošināt to, 
lai tās tirdzniecības vietas noteikto 
minimālo pieļaujamo darbību apjomu, kur 
sākotnēji atļāva tirgot attiecīgo 
instrumentu, ņemtu vērā visās 
tirdzniecības vietās, kas tirgo attiecīgo 
instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 1044
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu;

c) noteikt maksimālo neizpildīto rīkojumu 
skaitu attiecībā pret darījumiem, ko var 
pieņemt regulētie tirgi;

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu;

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu, 
ņemot vērā vidējo starpību attiecībā uz 
finanšu instrumentu un mērķi palielināt 
rīkojumu reģistru nozīmi un ierobežot 
nenozīmīgas cenu atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noteikt maksimālo un minimālo 
neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā pret 
darījumiem, ko var pieņemt regulētie tirgi, 
un minimālo pieļaujamo darbību apjomu;

c) noteikt maksimālo neizpildīto rīkojumu 
skaitu attiecībā pret darījumiem, ko var 
pieņemt regulētie tirgi, un minimālo 
pieļaujamo darbību apjomu;

Or. en

Pamatojums

Nav skaidra ekonomiska pamatojuma noteikt minimālo neizpildīto rīkojumu skaitu attiecībā 
pret darījumiem. (ECB ierosinājums.)

Grozījums Nr. 1047
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot kontroles attiecībā uz tiešu svītrots
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elektronisko piekļuvi;

Or. en

Grozījums Nr. 1048
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot kontroles attiecībā uz tiešu
elektronisko piekļuvi;

d) izveidot kontroles attiecībā uz tiešu
piekļuvi tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1049
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot kontroles attiecībā uz tiešu
elektronisko piekļuvi;

d) noteikt, kādos apstākļos būtu vēlams 
palēnināt rīkojumu plūsmu;

Or. en

Grozījums Nr. 1050
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) izveidot kontroles attiecībā uz tiešu
elektronisko piekļuvi;

d) izveidot kontroles attiecībā uz tiešu
piekļuvi tirgiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1051
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) noteikt skaidrus gadījumus, kad 
regulētam tirgum ir jānodrošina 
ieguldījumu sabiedrību līdzdalība tirgus 
veidošanas sistēmā;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata kopā ar C. Wortmann-Kool ierosināto 17. panta 3. punkta un 
51. panta 1.a punkta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 1052
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nodrošināt algoritmiskās tirdzniecības 
efektīvu uzraudzību un ziņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1053
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) izveidot citas procedūras un 
pasākumus attiecībā uz daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas tirdzniecības 
veidiem gadījumos, kad 1. un 3. punkts 
nav piemērojams;

Or. en

Grozījums Nr. 1054
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) noteikt, vai regulēts tirgus ir likvīds 
[attiecībā uz konkrēto instrumentu];

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) nodrošināt to, lai tirgus veidošanas 
sistēmas būtu godīgas un 
nediskriminējošas, un noteikt minimālās 
saistības tirgus veidošanas jomā, kas 
regulētiem tirgiem ir jāņem vērā, 
izstrādājot tirgus veidošanas sistēmu un 
nosacījumus, kad prasības tirgus 
veidošanas sistēmas jomā nav 
piemērojamas;

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata kopā ar C. Wortmann-Kool ierosināto 17. panta 3. punkta un 
51. panta 1.a punkta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 1056
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [...]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt
šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.
__________________
* OV: lūdzu, ievietot datumu —
12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 

stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 1057
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1058
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis pieprasa, lai visi 
tirdzniecības vietas piedāvājumi, kas ir 
saistīti ar produkta pirkšanu vai 
pārdošanu, būtu saistoši, un lai tie tiktu 
īstenoti.

Or. en

Pamatojums

Virtuālo likviditāti, ko veido anulētie rīkojumi, jo īpaši anulētie rīkojumi attiecībā uz 
darījumiem ar mazu laika intervālu un darījumiem, kas kropļo cenu veidošanas procesu, var 
novērst tikai, izmantojot saistošus rīkojumus.

Grozījums Nr. 1059
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51.a pants
Pieļaujamo darbību apjoms

1. Dalībvalstis pieprasa, lai regulēti tirgi 
pieņem pieļaujamo darbību apjoma 
režīmus attiecībā uz akcijām, depozitārija 
kvītīm, biržā tirgotiem fondiem, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem.
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2. Šī panta 1. punktā minētos pieļaujamo 
darbību apjoma režīmus:
a) pielāgo, lai atspoguļotu finanšu 
instrumenta likviditātes profilu un vidējo 
piedāvājuma un pieprasījuma starpību, 
ņemot vērā to, vai ir vēlams nodrošināt 
pieņemami stabilas cenas, pārmērīgi 
neliekot samazināt cenu starpību;
b) pielāgo katram finanšu instrumentam 
pieļaujamo darbību apjomu atbilstoši 
cenai un absolūtajam pieļaujamo darbību 
apjomam.
3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu minimālo 
pieļaujamo darbību apjomu vai 
pieļaujamo darbību apjoma režīmus 
konkrētiem finanšu instrumentiem, ja tas 
ir vajadzīgs, lai nodrošinātu pareizu tirgu 
darbību atbilstoši 2. punktā minētajiem 
faktoriem.
EVTI līdz [...]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
__________________
* OV: lūdzu, ievietot datumu —
12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā 

stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 1060
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 6. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai:

Or. en

Grozījums Nr. 1061
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 6. punkts – 1.a punkts un 1.b daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1062
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai regulētā tirgus 
dalībnieks, kas aptur finanšu instrumenta 
tirdzniecību vai atsauc to no tirdzniecības, 
šo lēmumu dara zināmu atklātībai, paziņo 

Dalībvalstis pieprasa, lai regulētā tirgus 
dalībnieks, kas aptur finanšu instrumenta 
tirdzniecību vai atsauc to no tirdzniecības, 
šo lēmumu dara zināmu atklātībai, paziņo 
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to citiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, un paziņo 
attiecīgo informāciju kompetentajai 
iestādei. Kompetentā iestāde par to informē 
pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis pieprasa, lai citi regulētie 
tirgi, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
un regulētas tirdzniecības sistēmas, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, arī 
apturētu finanšu instrumenta tirdzniecību 
vai atsauktu to no tirdzniecības, ja 
apturēšana vai atsaukšana vajadzīga sakarā 
ar informācijas neizpaušanu par emitentu 
vai finanšu instrumentu, izņemot 
gadījumus, kad tas varētu radīt būtisku 
kaitējumu ieguldītāju interesēm vai 
sakārtotai tirgus darbībai. Dalībvalstis
pieprasa, lai citi regulētie tirgi, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas paziņotu 
savu lēmumu savai kompetentajai iestādei 
un visiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, ietverot 
paskaidrojumu, ja ir nolemts neapturēt
finanšu instrumenta tirdzniecību vai 
neatsaukt to no tirdzniecības.

to citiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, un paziņo 
attiecīgo informāciju kompetentajai 
iestādei. Kompetentā iestāde par to informē 
pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes. Ja 
apturēšana vai atsaukšana vajadzīga sakarā 
ar informācijas neizpaušanu par emitentu 
vai finanšu instrumentu, finanšu 
instrumenta kompetentā iestāde, kā 
noteikts Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1287/2006 2. panta 7. punktā, 
pieprasa, lai citi regulētie tirgi, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas vai 
jebkādas citas tirdzniecības sistēmas, kas 
tirgo šo pašu finanšu instrumentu, arī
apturētu finanšu instrumenta tirdzniecību 
vai nekavējoties atsauktu šo finanšu 
instrumentu no tirdzniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 1063
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai regulētā tirgus 
dalībnieks, kas aptur finanšu instrumenta 
tirdzniecību vai atsauc to no tirdzniecības, 
šo lēmumu dara zināmu atklātībai, paziņo 
to citiem regulētajiem tirgiem,

Dalībvalstis pieprasa, lai regulētā tirgus 
dalībnieks, kas aptur finanšu instrumenta 
tirdzniecību vai atsauc to no tirdzniecības, 
šo lēmumu dara zināmu atklātībai, paziņo 
to citiem regulētajiem tirgiem un
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daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, un 
paziņo attiecīgo informāciju kompetentajai 
iestādei. Kompetentā iestāde par to informē 
pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis pieprasa, lai citi regulētie tirgi,
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas un
regulētas tirdzniecības sistēmas, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, arī apturētu 
finanšu instrumenta tirdzniecību vai 
atsauktu to no tirdzniecības, ja apturēšana 
vai atsaukšana vajadzīga sakarā ar 
informācijas neizpaušanu par emitentu vai 
finanšu instrumentu, izņemot gadījumus, 
kad tas varētu radīt būtisku kaitējumu 
ieguldītāju interesēm vai sakārtotai tirgus 
darbībai. Dalībvalstis pieprasa, lai citi 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētas tirdzniecības 
sistēmas paziņotu savu lēmumu savai 
kompetentajai iestādei un visiem 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kas tirgo to pašu 
finanšu instrumentu, ietverot 
paskaidrojumu, ja ir nolemts neapturēt 
finanšu instrumenta tirdzniecību vai 
neatsaukt to no tirdzniecības.

daudzpusējām tirdzniecības, kas tirgo to 
pašu finanšu instrumentu, un paziņo 
attiecīgo informāciju kompetentajai 
iestādei. Kompetentā iestāde par to informē 
pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis pieprasa, lai citi regulētie tirgi 
un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, 
kas tirgo to pašu finanšu instrumentu, arī 
apturētu finanšu instrumenta tirdzniecību 
vai atsauktu to no tirdzniecības, ja 
apturēšana vai atsaukšana vajadzīga sakarā 
ar informācijas neizpaušanu par emitentu 
vai finanšu instrumentu, izņemot 
gadījumus, kad tas varētu radīt būtisku 
kaitējumu ieguldītāju interesēm vai 
sakārtotai tirgus darbībai. Dalībvalstis 
pieprasa, lai citi regulētie tirgi un
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
paziņotu savu lēmumu savai kompetentajai 
iestādei un visiem regulētajiem tirgiem un
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, ietverot 
paskaidrojumu, ja ir nolemts neapturēt 
finanšu instrumenta tirdzniecību vai 
neatsaukt to no tirdzniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde, kas pieprasa 
finanšu instrumenta tirdzniecības 
apturēšanu vai tā tirdzniecības aizliegumu 
vienā vai vairākos regulētos tirgos, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai 
regulētās tirdzniecības sistēmās, 

2. Kompetentā iestāde, kas pieprasa 
finanšu instrumenta tirdzniecības 
apturēšanu vai tā tirdzniecības aizliegumu 
vienā vai vairākos regulētos tirgos vai
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, 
nekavējoties dara sabiedrībai zināmu savu 
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nekavējoties dara sabiedrībai zināmu savu 
lēmumu un informē EVTI un pārējo 
dalībvalstu kompetentās iestādes. Ja vien ar 
to nevar radīt būtisku kaitējumu ieguldītāju 
interesēm vai pienācīgai iekšējā tirgus 
darbībai, pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes pieprasa šā finanšu instrumenta 
tirdzniecības apturēšanu vai tirdzniecības 
aizliegumu regulētajos tirgos, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās un regulētās 
tirdzniecības sistēmās, kuras ir šo iestāžu 
pārraudzībā.

lēmumu un informē EVTI un pārējo 
dalībvalstu kompetentās iestādes. Ja vien ar 
to nevar radīt būtisku kaitējumu ieguldītāju 
interesēm vai pienācīgai iekšējā tirgus 
darbībai, pārējo dalībvalstu kompetentās 
iestādes pieprasa šā finanšu instrumenta 
tirdzniecības apturēšanu vai tirdzniecības 
aizliegumu regulētajos tirgos un
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, kuras 
ir šo iestāžu pārraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1065
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
precizētu to apstākļu sarakstu, kas 
uzskatāmi par būtisku kaitējumu 
ieguldītāju interesēm vai sakārtotai iekšējā 
tirgus darbībai, kā minēts 1. un 2. punktā, 
un lai apzinātu jautājumus, kas saistīti ar 
informācijas neizpaušanu par emitentu vai 
finanšu instrumentu, kā minēts 1. punktā.

4. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu to 
apstākļu sarakstu, kas uzskatāmi par 
būtisku kaitējumu ieguldītāju interesēm vai 
sakārtotai iekšējā tirgus darbībai, kā minēts 
1. un 2. punktā, un lai apzinātu jautājumus, 
kas saistīti ar informācijas neizpaušanu par 
emitentu vai finanšu instrumentu, kā 
minēts 1. punktā.

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

Or. en
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Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, par kuru vislabāk var spriest EVTI.

Grozījums Nr. 1066
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz nosacījumu, ka 
attiecībā uz finanšu instrumentu regulēta 
tirgus organizētājs nekavējoties informē 
citu regulētu tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu organizētājus par 
šādiem faktoriem:

1. Dalībvalstis paredz nosacījumu, ka 
attiecībā uz finanšu instrumentu regulēta 
tirgus organizētājs nekavējoties informē 
citu regulētu tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu organizētājus, kā arī 
kompetento iestādi par šādiem faktoriem:

Or. en

Pamatojums

Jāinformē arī kompetentās iestādes (kā noteikts 53. pantā).

Grozījums Nr. 1067
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz nosacījumu, ka 
attiecībā uz finanšu instrumentu regulēta 
tirgus organizētājs nekavējoties informē 
citu regulētu tirgu, daudzpusējo
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu organizētājus par 
šādiem faktoriem:

1. Dalībvalstis paredz nosacījumu, ka 
attiecībā uz finanšu instrumentu regulēta 
tirgus organizētājs nekavējoties informē 
citu regulētu tirgu un daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu organizētājus par 
šādiem faktoriem:

Or. en
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Grozījums Nr. 1068
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai saistībā ar 
drošību regulēta tirgus dalībnieks 
sadarbotos ar citu regulētu tirgu, 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu un 
regulētu tirdzniecības sistēmu 
dalībniekiem, tādējādi veicot savus 
pienākumus saskaņā ar [MAR] 11. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājušās iespējas ļaunprātīgi izmantot tirgus un veikt 
manipulācijas, izmantojot pārrobežu tirgu stratēģijas, šo tirgu uzraudzības funkciju 
īstenotājiem ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka var noteikt arī šādas pārrobežu tirgu 
stratēģijas. Primārajām sarakstā iekļaušanas vietām ir vislabākās iespējas uzņemties 
vispārējo atbildību, jo tās atrodas tuvāk izdevēja informācijas plūsmai. Ir jāprasa, lai 
regulētā tirgus dalībnieki sadarbotos.

Grozījums Nr. 1069
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka prasību, lai 
saistībā ar finanšu instrumentu regulēta 
tirgus dalībnieks sadarbotos ar 
kompetentajām iestādēm un citu regulētu 
tirgu un daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu dalībniekiem, tādējādi veicot 
savus pienākumus saskaņā ar [MAR 
17.a pants].
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Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājušās iespējas ļaunprātīgi izmantot tirgus un veikt 
manipulācijas, izmantojot pārrobežu tirgu stratēģijas, kompetentajām iestādēm un šo tirgu 
uzraudzības funkciju īstenotājiem ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka var noteikt arī šādas 
pārrobežu tirgu stratēģijas. Ir jāprasa, lai visas tirdzniecības vietas sadarbotos.

Grozījums Nr. 1070
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka prasību, lai 
saistībā ar akcijām tā regulēta tirgus
dalībnieks, kas ir primārā šo akciju 
sarakstā iekļaušanas vieta, sadarbotos ar 
citu regulētu tirgu, daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu un regulētu 
tirdzniecības sistēmu dalībniekiem, kas ir 
sekundārās šo akciju tirdzniecības vietas, 
tādējādi veicot savus pienākumus saskaņā 
ar [MAR 11. pants].

Or. en

Pamatojums

Līdz ar tirdzniecības sadrumstalotību, ko radījusi FITD ieviešana, ir palielinājušās iespējas 
ļaunprātīgi izmantot tirgus un veikt manipulācijas, izmantojot pārrobežu tirgu stratēģijas. 
Nav reāllaika uzraudzības funkcijas, kas būtu vērsta uz noteiktu akciju vispārēju tirdzniecību 
— to neveic ne tirdzniecības vietas, ne kompetentās iestādes. Šī nepilnība ir jānovērš. Šim 
darbam jābūt primārās sarakstā iekļaušanas vietas uzraudzības funkcijas atbildībā, jo tā 
atrodas tuvāk izdevēja informācijas plūsmai.

Grozījums Nr. 1071
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
54. 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, kā 
arī īpašās prasības un nosacījumus 
sadarbībai starp primārajām un 
sekundārajām sarakstā iekļaušanas 
vietām, kas minētas 1.a punktā.

Or. en

Pamatojums

EVTI būtu jāizstrādā pamatnostādnes par noteikumiem, kā īstenot sadarbību uzraudzības 
jomā starp dažādām tirdzniecības vietām.

Grozījums Nr. 1072
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
54. 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, kā 
arī īpašās prasības un nosacījumus 
sadarbībai, kas minēta 1.a punktā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājušās iespējas ļaunprātīgi izmantot tirgus un veikt 
manipulācijas, izmantojot pārrobežu tirgu stratēģijas, kompetentajām iestādēm un šo tirgu 
uzraudzības funkciju īstenotājiem ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka var noteikt arī šādas 
pārrobežu tirgu stratēģijas. Ir jānosaka prasība, lai sekundārie tirgi sadarbotos. EVTI 
visatbilstīgāk var sīkāk izstrādāt šos noteikumus.
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Grozījums Nr. 1073
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
54. 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, kā 
arī īpašās prasības un nosacījumus 
sadarbībai, kas minēta 1.a punktā, tostarp 
attiecībā uz izmaksu dalīšanu.

Or. en

Pamatojums

Līdz ar tirdzniecības sadrumstalotību, ko radījusi FITD ieviešana, ir palielinājušās iespējas 
ļaunprātīgi izmantot tirgus un veikt manipulācijas, izmantojot pārrobežu tirgus stratēģijas. 
Nav reāllaika uzraudzības funkcijas, kas būtu vērsta uz noteiktu akciju vispārēju tirdzniecību 
— to neveic ne tirdzniecības vietas, ne kompetentās iestādes. Šī nepilnība ir jānovērš. Šim 
darbam jābūt primārās sarakstā iekļaušanas vietas uzraudzības funkcijas atbildībā, jo tā 
atrodas tuvāk izdevēja informācijas plūsmai.

Grozījums Nr. 1074
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
55. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuve regulētajam tirgum Piekļuve regulētajam tirgum un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa regulētajam tirgum 
pastāvīgi īstenot pārskatāmus un 
nediskriminējošus noteikumus, kas 
pamatojas uz objektīviem kritērijiem un ar 
ko reglamentē piekļuvi regulētajam tirgum 
vai līdzdalību tajā.

1. Dalībvalstis pieprasa regulētajam tirgum 
un daudzpusējām tirdzniecības sistēmām 
pastāvīgi īstenot pārskatāmus un 
nediskriminējošus noteikumus, kas 
pamatojas uz objektīviem kritērijiem un ar 
ko reglamentē piekļuvi regulētajam tirgum 
vai līdzdalību tajā.

Or. en

Grozījums Nr. 1076
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) regulētā tirgus uzbūve un vadība; a) regulētā tirgus vai daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu uzbūve un vadība;

Or. en

Grozījums Nr. 1077
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to darījumu mijieskaita un norēķinu 
noteikumi un procedūras, kas noslēgti 
regulētajā tirgū.

e) to darījumu mijieskaita un norēķinu 
noteikumi un procedūras, kas noslēgti 
regulētajā tirgū vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās.
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Or. en

Grozījums Nr. 1078
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulēti tirgi var atzīt par locekļiem vai 
dalībniekiem ieguldījumu sabiedrības, 
kredītiestādes, kas pilnvarotas saskaņā ar 
Direktīvu 2006/48/EK, un citas personas:

3. Regulēti tirgi un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas var atzīt par 
locekļiem vai dalībniekiem ieguldījumu 
sabiedrības, kredītiestādes, kas pilnvarotas 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, un citas 
personas:

Or. en

Grozījums Nr. 1079
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka locekļiem un 
dalībniekiem attiecībā uz regulētā tirgū 
noslēgtiem darījumiem nav pienākuma 
savstarpēji piemērot pienākumus, kas 
paredzēti 24., 25., 27. un 28. pantā. Tomēr 
regulētā tirgus locekļi vai dalībnieki 
piemēro pienākumus, kas paredzēti 24., 
25., 27. un 28. pantā attiecībā uz saviem 
klientiem, ja tie, rīkojoties klientu vārdā, 
izpilda to pasūtījumus regulētā tirgū.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka locekļiem un 
dalībniekiem attiecībā uz regulētā tirgū vai 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās
noslēgtiem darījumiem nav pienākuma 
savstarpēji piemērot pienākumus, kas 
paredzēti 24., 25., 27. un 28. pantā. Tomēr 
regulētā tirgus locekļi vai dalībnieki 
piemēro pienākumus, kas paredzēti 24., 
25., 27. un 28. pantā attiecībā uz saviem 
klientiem, ja tie, rīkojoties klientu vārdā, 
izpilda to pasūtījumus regulētā tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 1080
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi par 
piekļuvi regulētajam tirgum vai līdzdalību 
tajā paredz ieguldījumu iestāžu un 
kredītiestāžu tiešo vai attālo līdzdalību.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi par 
piekļuvi regulētajam tirgum vai
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai vai
līdzdalību tajā paredz ieguldījumu iestāžu 
un kredītiestāžu tiešo vai attālo līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 1081
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, neizvirzot papildu tiesiskas 
vai administratīvas prasības, ļauj 
regulētiem tirgiem no citām dalībvalstīm 
veikt attiecīgus pasākumus to teritorijā, lai 
veicinātu to teritorijā reģistrētu attālu 
locekļu vai dalībnieku piekļuvi šiem 
tirgiem un to tirdzniecību tajos.

Dalībvalstis, neizvirzot papildu tiesiskas 
vai administratīvas prasības, ļauj 
regulētiem tirgiem vai daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām no citām 
dalībvalstīm veikt attiecīgus pasākumus to 
teritorijā, lai veicinātu to teritorijā 
reģistrētu attālu locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi šiem tirgiem un to tirdzniecību 
tajos.

Or. en

Grozījums Nr. 1082
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 6. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulētais tirgus informē tā piederības 
dalībvalsts kompetento iestādi par 
dalībvalsti, kurā tas plāno veikt šādus 
pasākumus. Piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde viena mēneša laikā 
dara zināmu šo informāciju dalībvalstij, 
kurā regulētais tirgus plāno veikt šādus 
pasākumus. EVTI var pieprasīt iespējas 
iepazīties ar šo informāciju saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35. pantā 
noteikto procedūru un nosacījumiem.

Regulētais tirgus vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma informē tās
piederības dalībvalsts kompetento iestādi 
par dalībvalsti, kurā tā plāno veikt šādus 
pasākumus. Piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde viena mēneša laikā 
dara zināmu šo informāciju dalībvalstij, 
kurā regulētais tirgus vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma plāno veikt šādus 
pasākumus. EVTI var pieprasīt iespējas 
iepazīties ar šo informāciju saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 35. pantā 
noteikto procedūru un nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1083
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulētā tirgus piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde atbilstīgā termiņā pēc 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes 
lūguma dara zināmas to regulētā tirgus 
locekļu un dalībnieku identitātes, kas 
reģistrēti minētajā dalībvalstī.

Regulētā tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas piederības 
dalībvalsts kompetentā iestāde atbilstīgā 
termiņā pēc uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes lūguma dara zināmas 
to regulētā tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas locekļu un 
dalībnieku identitātes, kas reģistrēti 
minētajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis pieprasa regulētā tirgus 
dalībniekam regulāri darīt zināmu regulētā 
tirgus locekļu un dalībnieku sarakstu 
regulētā tirgus kompetentajai iestādei.

7. Dalībvalstis pieprasa regulētā tirgus vai 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
dalībniekam regulāri darīt zināmu regulētā 
tirgus locekļu un dalībnieku sarakstu 
regulētā tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas kompetentajai 
iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1085
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
56. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulētā tirgus noteikumu un citu juridisku 
pienākumu ievērošanas uzraudzība

Regulētā tirgus un daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu noteikumu un citu 
juridisku pienākumu ievērošanas 
uzraudzība

Or. en

Grozījums Nr. 1086
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai regulētie tirgi 
pastāvīgi nosaka efektīvus pasākumus un 
procedūras, lai regulāri uzraudzītu to, vai 
to locekļi vai dalībnieki ievēro to 

1. Dalībvalstis pieprasa, lai regulētie tirgi 
vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
pastāvīgi nosaka efektīvus pasākumus un 
procedūras, lai regulāri uzraudzītu to, vai 
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noteikumus. Regulētie tirgi uzrauga 
darījumus un rīkojumus, ko īsteno to 
locekļi vai dalībnieki to sistēmās, lai 
identificētu šo noteikumu pārkāpumus, 
nesakārtotus tirdzniecības nosacījumus vai 
rīcību, kas var būt tirgus ļaunprātīga 
izmantošana.

to locekļi vai dalībnieki ievēro to 
noteikumus. Regulētie tirgi vai 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
uzrauga darījumus un rīkojumus, ko īsteno 
to locekļi vai dalībnieki to sistēmās, lai 
identificētu šo noteikumu pārkāpumus, 
nesakārtotus tirdzniecības nosacījumus vai 
rīcību, kas var būt tirgus ļaunprātīga 
izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1087
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa regulēto tirgu 
dalībniekiem ziņot par būtiskiem 
noteikumu pārkāpumiem, nesakārtotiem 
tirdzniecības nosacījumiem vai rīcību, kas 
var būt tirgus ļaunprātīga izmantošana, 
ziņot regulētā tirgus kompetentajai iestādei. 
Dalībvalstis arī pieprasa regulētā tirgus 
dalībniekam tūlīt sniegt attiecīgo 
informāciju iestādei, kuras kompetencē ir 
regulētā tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
izmeklēšana un saukšana pie atbildības par 
to, un pilnībā palīdzēt iepriekšminētajai 
iestādei, veicot izmeklēšanu un 
kriminālvajāšanu attiecībā uz tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas veikta 
regulētā tirgus sistēmās vai ar šo sistēmu 
starpniecību.

2. Dalībvalstis pieprasa regulēto tirgu vai 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
dalībniekiem ziņot par būtiskiem 
noteikumu pārkāpumiem, nesakārtotiem 
tirdzniecības nosacījumiem vai rīcību, kas 
var būt tirgus ļaunprātīga izmantošana, 
ziņot regulētā tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas kompetentajai 
iestādei. Dalībvalstis arī pieprasa regulētā 
tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas dalībniekam tūlīt sniegt attiecīgo 
informāciju iestādei, kuras kompetencē ir 
regulētā tirgus vai daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu ļaunprātīgas 
izmantošanas izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par to, un pilnībā palīdzēt 
iepriekšminētajai iestādei, veicot 
izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā 
uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas 
veikta regulētā tirgus sistēmās vai 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai ar 
šo sistēmu starpniecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 1088
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, kas piedāvā 
tirgošanai finanšu instrumentu, kurš 
vispirms ir bijis pieņemts tirgošanai 
regulētā tirgū citā dalībvalstī, darbības ir 
ieguvušas būtisku nozīmi šā finanšu
instrumenta tirdzniecības darbībā, tad šīs 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētā tirgus kompetentā iestāde veic 
samērīgus, taču efektīvus sadarbības
pasākumus ar tā regulētā tirgus 
kompetento iestādi, kurā finanšu
instruments tika vispirms pieņemts 
tirgošanai.

Or. en

Pamatojums

Daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un regulēto tirgu pārrobežu uzraudzības koordinēšana.

Grozījums Nr. 1089
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu nevajadzīgu kontroles 
dublēšanos, kompetentā iestāde ņem vērā 
mijieskaita un norēķinu sistēmas 
pārraudzību/uzraudzību, ko jau veic valstu
centrālās bankas kā mijieskaita un norēķinu 
sistēmu pārraugi vai citas uzraudzības 
iestādes, kas kompetentas attiecībā uz 

Lai novērstu nevajadzīgu kontroles 
dublēšanos, kompetentā iestāde ņem vērā 
mijieskaita un norēķinu sistēmas 
pārraudzību/uzraudzību, ko jau veic 
atbilstīgās centrālās bankas kā mijieskaita 
un norēķinu sistēmu pārraugi vai citas 
uzraudzības iestādes, kas kompetentas 
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šādām sistēmām. attiecībā uz šādām sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Centrālās bankas, kas pārrauga mijieskaita un norēķinu sistēmas, var būt arī ECB, nevis tikai 
valsts centrālā banka.

Grozījums Nr. 1090
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
4. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

POZĪCIJU IEROBEŽOJUMI UN 
ZIŅOŠANA

POZĪCIJU PĀRVALDĪBA UN 
ZIŅOŠANA

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vietu rīcībā ir jābūt dažādu pārvaldības instrumentu/pasākumu kopumam. 
Pozīciju ierobežojumi ir viens no šiem instrumentiem — taču būtu nepieciešams, lai 
tirdzniecības vieta spētu izmantot citus alternatīvus „pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi”, 
piemēram, pozīciju pārvaldību.

Grozījums Nr. 1091
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. de
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Pamatojums

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Grozījums Nr. 1092
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
59. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pozīciju ierobežojumi Pozīciju pārvaldība, ieskaitot pozīciju 
ierobežojumus

Or. en

Pamatojums

IOSCO un G20 ir paveikušas lielu darbu atvasināto preču instrumentu jomā, šis darbs ir 
jāatzīst un jāiekļauj FITD, lai ņemtu vērā šīs jomas ekspertu ieteikumus un šī joma tiktu 
koordinēta iespējami globālākā mērogā. Abas struktūras atzīst, ka pozīciju ierobežojumiem 
būtu jādarbojas pozīciju pārvaldības sistēmā.

Grozījums Nr. 1093
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
59. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pozīciju ierobežojumi Pozīciju pārvaldība
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Or. en

Grozījums Nr. 1094
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
59. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pozīciju ierobežojumi Pozīciju pārvaldības pilnvaras

Or. en

Grozījums Nr. 1095
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro to atvērto pozīciju atvasinātajā 
preču instrumentā ierobežojumus, kuri 
var būt jebkuru attiecīgo tirgus locekļu vai
dalībnieku īpašumā, vai alternatīvus 
pozīciju pārvaldības pasākumus ar 
līdzvērtīgu ietekmi, piemēram, atvērtu 
pozīciju likvidēšanas vai nodošanas 
pasūtīšana, tirdzniecības apturēšana, 
piegādes noteikumu vai nosacījumu 
mainīšana, tirgošanas atcelšana un 
piegādes nolūku atklāšanas pieprasīšana, 
ko piemēro šādiem mērķiem:

Or. en
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Pamatojums

FITD II ierosina kompetento iestāžu pilnvaras piemērot pozīciju ierobežojumus, kā arī dažus 
pasākumus, kas jāveic tirdzniecības vietām. Šiem būtu jābūt papildpasākumiem. Nevajadzētu 
noteikt robežvērtības to līgumu skaitam, ko persona var noslēgt. Robežvērtības būtu 
jāattiecina uz atvērtajām pozīcijām (gan 59. pantā, gan 72. panta 1. punkta g) apakšpunktā). 
Pastāv risks, ka automātiskas robežvērtības var negatīvi ietekmēt pārredzamu tirdzniecības 
vietu likviditāti un virzīt ārpusbiržas tirdzniecību.

Grozījums Nr. 1096
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un
regulēto tirdzniecības sistēmu 
organizētāji, kas pieņem tirgošanai vai 
tirgo atvasinātus preču instrumentus, 
attiecībā uz tiem piemēro līgumu skaita
ierobežojumus, ko jebkuri attiecīgie tirgus
locekļi vai dalībnieki var izpildīt konkrētā 
laikposmā, vai alternatīvus pasākumus ar 
līdzvērtīgu ietekmi, piemēram, pozīciju 
pārvaldība ar automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas un
regulētās tirdzniecības sistēmas, kas 
pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro to atvērto pozīciju daļu līmeņa
ierobežojumus, kas var būt jebkuru 
attiecīgo tirgus locekļu vai dalībnieku 
īpašumā līdz līguma darbības beigu 
termiņam, vai alternatīvus pasākumus ar 
līdzvērtīgu ietekmi, piemēram, pozīciju 
pārvaldība ar automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi 
un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes attiecībā uz regulētajiem tirgiem 
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regulēto tirdzniecības sistēmu 
organizētāji, kas pieņem tirgošanai vai 
tirgo atvasinātus preču instrumentus, 
attiecībā uz tiem piemēro līgumu skaita 
ierobežojumus, ko jebkuri attiecīgie tirgus 
locekļi vai dalībnieki var izpildīt konkrētā 
laikposmā, vai alternatīvus pasākumus ar
līdzvērtīgu ietekmi, piemēram, pozīciju 
pārvaldība ar automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

un daudzpusējām tirdzniecības sistēmām,
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, piemēro līgumu skaita 
ierobežojumus, ko jebkuri attiecīgie tirgus 
locekļi vai dalībnieki, vai tirgus locekļu 
vai dalībnieku klase var izpildīt konkrētā 
laikposmā, ar šādiem mērķiem:

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi attiecībā uz atsevišķiem tirgus dalībniekiem var būt efektīvi, lai novērstu tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu un manipulācijas. Taču, lai novērstu cenu izkropļojumus, 
atkāpjoties no pamatlīmeņa un pastiprinot nestabilitāti, ir vajadzīgi arī ierobežojumi attiecībā 
uz kopējām spekulatīvām (t.i., ar riska ierobežošanu nesaistītām) darbībām (vai 
apakškategorijām, piemēram, preču indeksu fondiem).

Grozījums Nr. 1098
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas robežvērtībām, 
ko piemēro šādiem mērķiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki, izņemot nefinanšu locekļus vai 
dalībniekus, kuri darbojas saistībā ar savu 
attiecīgo grupu produkcijas nodrosi, var 
izpildīt konkrētā laikposmā, vai 
alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas robežvērtībām, 
ko piemēro šādiem mērķiem:
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Or. en

Grozījums Nr. 1099
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, veic pozīciju kontroli 
(pozīciju kontrole), ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Or. de

Grozījums Nr. 1100
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi 
un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 

Dalībvalstis pieprasa, ka kompetentās 
iestādes attiecībā uz regulētajiem tirgiem 
un daudzpusējām tirdzniecības sistēmām,
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, piemēro līgumu skaita 
ierobežojumus, ko jebkuri attiecīgie tirgus 
locekļi vai dalībnieki, vai tirgus locekļu 
vai dalībnieku klase var izpildīt konkrētā 
laikposmā, ar šādiem mērķiem:
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automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kā arī atsevišķiem tirgus dalībniekiem, ir 
vajadzīgi, lai novērstu to, ka tiek kropļota preču atvasinājumu tirgu informācijas par cenām 
atklāšanas funkcija.

Grozījums Nr. 1101
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi 
un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas robežvērtībām, 
ko piemēro šādiem mērķiem:

Dalībvalstis ciešā sadarbībā ar EVTI 
nodrošina, ka kompetentās iestādes 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu organizētājiem, kas 
pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, kā arī ārpusbiržas 
tirgotājiem piemēro ex ante un ex post 
līgumu skaita un līgumu tirgus un 
nosacītās vērtības ierobežojumus, ko 
jebkura attiecīgā persona vai personas, kā 
arī dažādas ieguldītāju klases var izpildīt 
konkrētā laikposmā, kā arī papildu
alternatīvus pasākumus paralēli šādiem 
ierobežojumiem, piemēram, pozīciju 
pārvaldība ar automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1102
Gunnar Hökmark
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Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro pozīciju pārvaldības pilnvaras ar 
automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām; šīs pilnvaras var ietvert arī 
pozīciju ierobežojumus, ko piemēro 
pozīcijas apmēram, kuru jebkuri attiecīgie 
tirgus locekļi vai dalībnieki var izpildīt, 
taču tikai attiecīgā preču atvasinājuma 
piegādes mēneša laikā, vai alternatīvus 
pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi, ko 
piemēro šādiem mērķiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Gay Mitchell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas robežvērtībām, 
ko piemēro šādiem mērķiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro nesamaksāto pozīciju
ierobežojumus, ko jebkuri attiecīgie tirgus 
locekļi vai dalībnieki var izpildīt konkrētā 
laikposmā, vai alternatīvus pasākumus ar 
līdzvērtīgu ietekmi, piemēram, pozīciju 
pārvaldība ar automātiskas pārskatīšanas 
robežvērtībām, ko piemēro šādiem 
mērķiem:
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Or. en

Grozījums Nr. 1104
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā, 
vai alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas robežvērtībām, 
ko piemēro šādiem mērķiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkura attiecīgā persona var izpildīt 
konkrētā laikposmā, vai alternatīvus 
pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi, 
piemēram, pozīciju pārvaldība ar 
automātiskas pārskatīšanas robežvērtībām, 
ko piemēro šādiem mērķiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1105
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai atbalstītu likviditāti; a) lai atbalstītu likviditāti, kas vajadzīga 
riska tiešai apdrošināšanai un objektīvi 
attiecas uz komerciālajām darbībām, 
kuras ir saistītas ar attiecīgajām precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 1106
Pascal Canfin
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai atbalstītu likviditāti; a) lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti 
tirgus atbalstam, kas vajadzīga godīgiem 
apdrošināšanas darījumiem un 
nestabilitātes samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1107
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstītu pareizus cenu un lēmumu 
pieņemšanas nosacījumus.

c) nodrošinātu, ka netiek traucēta 
attiecīgā tirgus informācijas par cenām 
atklāšanas funkcija, un pārkāpti lēmumu 
pieņemšanas nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Preču tirgus regulēšanas galvenajam mērķim ir jābūt nodrošināt, lai reālās ekonomikas
ražotāji un patērētāji sakārtotā tirgū varētu nodrošināties par tādām cenām, kas gan līmeņa, 
gan svārstību ziņā ir piedāvājuma un pieprasījuma galvenais virzītājspēks, nevis mainīgas 
finanšu spekulācijas intereses.

Grozījums Nr. 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nodrošinātu informācijas par cenām 
atklāšanu reālajam tirgum;

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ir svarīgi, ka preču atvasinājumu tirgu likviditāte ir pietiekama, lai tirdzniecības
dalībnieki nodrošinātos pret risku, kas saistīts ar attiecīgajām precēm, daudzos no šiem
tirgiem to kapitāla līmenis ievērojami pārsniedz šo līmeni, kas var izkropļot cenas, novirzoties 
no pamatlīmeņa un tādējādi apdraudot to informācijas par cenām atklāšanas funkciju un
būtiski ietekmējot patērētājus un uzņēmumus gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Nepilnos 
10 gados šis kapitāla līmenis ir krasi palielinājies.

Grozījums Nr. 1109
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aizsargātu informācijas par attiecīgās 
preces cenu atklāšanas funkciju;

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi attiecībā uz tirgus dalībnieku klasi, kā arī atsevišķiem tirgus dalībniekiem, ir 
vajadzīgi, lai novērstu to, ka tiek kropļota preču atvasinājumu tirgu informācijas par cenām 
atklāšanas funkcija.

Grozījums Nr. 1110
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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



PE489.466v01-00 96/157 AM\901766LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aizkavētu, samazinātu vai novērstu 
pārmērīgu spekulāciju un cenu 
svārstības;

Or. en

Grozījums Nr. 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) novērstu tirgu kropļojošu pozīciju 
veidošanos;

Or. en

Pamatojums

Kaut arī ir svarīgi, ka preču atvasinājumu tirgu likviditāte ir pietiekama, lai tirdzniecības
dalībnieki nodrošinātos pret risku, kas saistīts ar attiecīgajām precēm, daudzos no šiem
tirgiem to kapitāla līmenis ievērojami pārsniedz šo līmeni, kas var izkropļot cenas, novirzoties 
no pamatlīmeņa un tādējādi apdraudot to informācijas par cenām atklāšanas funkciju un
būtiski ietekmējot patērētājus un uzņēmumus gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Nepilnos 
10 gados šis kapitāla līmenis ir krasi palielinājies.

Grozījums Nr. 1112
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) aizkavētu, mazinātu vai novērstu 
pārmērīgu spekulāciju un attiecīgās 
preces cenu svārstības;

Or. en
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Grozījums Nr. 1113
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot atvērtās pozīcijas, kas minētas 
pirmajā daļā, komercuzņēmums neiekļauj 
tos uzņēmuma ievadītos līgumus, kuri ir
objektīvi izmērāmi kā tādi, kas samazina 
ar uzņēmuma komercdarbību tieši
saistītos riskus.

Or. en

Pamatojums

Aprēķinā nebūtu jāiekļauj līgumi, ko komercuzņēmumi noslēdz riska ierobežošanas nolūkā.
Attiecībā uz „komercuzņēmumiem” skatīt 60. panta 3. punkta d) apakšpunktu. Salīdzināt ar 
ETIR 7. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 1114
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas 
var ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču 

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu, to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai un attiecīgā preču 
tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 
un transportēšanas uz tirgu sistēmas.
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tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 
un transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi nebūtu jāattiecina uz līgumu skaitu, ko persona var noslēgt. Atkarībā no tirgus
struktūras automātiskām robežvērtībām var būt negatīva ietekme uz tirdzniecības vietu 
likviditāti. Ja robežvērtību piemēro atvasinātu preču instrumentiem, tā būtu jāattiecina uz 
atvērtajām pozīcijām (gan 59. pantā, gan 72. panta 1. punkta g) apakšpunktā). Salīdzināt ar 
60. panta 1. punkta otro daļu: „atvērtās pozīcijas”. Salīdzināt ar klīringa sliekšņa 
aprēķināšanu ETIR 7. pantā.

Grozījums Nr. 1115
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas
var ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču 
tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 
un transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālās atvērtās procentu likmes, ko 
personas var iegūt līdz līguma darbības 
termiņa beigām, ņemot vērā attiecīgā 
preču tirgus īpašības, tostarp ražošanas, 
patēriņa un transportēšanas uz tirgu 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas var 
ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču tirgus 
īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Ierobežojumi ir pārredzami un 
nediskriminējoši, norādot personas, uz
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Šiem 
ierobežojumiem jo īpaši būtu jāatšķiras 
starp pozīcijām, kuras objektīvi samazina 
apdraudējumu, kas ir tieši saistīts ar 
komercdarbību ar precēm, un citām 
pozīcijām.
Tajos skaidri precizē tādas kvantitatīvas 
robežvērtības kā maksimālais līgumu 
skaits, ko personas var ievadīt, ņemot vērā 
attiecīgā preču tirgus īpašības, tostarp 
ražošanas, patēriņa un transportēšanas uz 
tirgu sistēmas. Ierobežojumi attiecas gan 
uz līgumiem, par kuriem norēķināšanās 
skaidrā notiek naudā, gan līgumiem, par 
ko var norēķināties bez skaidras naudas, 
un tos piemēro vietai, vienam un visiem 
piegādes mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1117
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas 
var ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču 
tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 

Šo pozīciju kontroli veic pārredzami un 
nediskriminējoši, norāda personas, uz 
kurām tā attiecas, un jebkādus izņēmumus, 
jo īpaši attiecībā uz atvasinātiem preču 
instrumentiem, kas objektīvi izmērāmā 
veidā mazina riskus, un ņem vērā tirgus 
dalībnieku veidu un sastāvu un to, kā tie 
izmanto līgumus, kuri pielaisti 
tirdzniecībai. Tajā skaidri precizē tādas 
kvantitatīvas robežvērtības kā maksimālā 
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un transportēšanas uz tirgu sistēmas. neto pozīcija, ko personas var ievadīt, un
ņem vērā attiecīgā preču tirgus īpašības, 
tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Or. de

Grozījums Nr. 1118
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas var 
ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču tirgus 
īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Pasākumi un ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Šiem 
ierobežojumiem jo īpaši būtu jāatšķiras 
starp pozīcijām, kuras objektīvi samazina 
apdraudējumu, kas ir tieši saistīts ar 
komercdarbību ar precēm, un citām 
pozīcijām. Tajos skaidri precizē tādas 
kvantitatīvas robežvērtības kā maksimālais 
līgumu skaits, ko personas var ievadīt, 
ņemot vērā attiecīgā preču tirgus īpašības, 
tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Ierobežojumus piemēro arī tirgus locekļu 
vai dalībnieku neto pozīcijām regulētos
tirgos, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās un regulētās tirdzniecības 
sistēmās, kā arī jebkādām pozīcijām
līdzvērtīgos līgumos, ko tirgo ārpus šīm
tirdzniecības vietām.
Ierobežojumus nosaka katram mēnesim, 
kad attiecīgais finanšu produkts ir 
pieejams.
Par ierobežojumiem tiek ziņots EVTI, un 
EVTI tos kontrolē. Tirgus locekļiem vai 
dalībniekiem, kas darbojas dažādās 
tirdzniecības vietās ES, EVTI nosaka 
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vispārēju ierobežojumu, kuru piemēro 
visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi attiecībā uz tirgus dalībnieku klasēm, kā arī atsevišķiem tirgus dalībniekiem ir 
vajadzīgi, lai novērstu to, ka tiek kropļota preču atvasinājumu tirgu informācijas par cenām 
atklāšanas funkcija. Ierobežojumi jāpiemēro katru mēnesi, kad produkts ir pieejams. Ja 
ierobežojumus nosaka laikam, kas tuvojas beigu termiņam, vai citam konkrētam laikposmam, 
no tiem var viegli izvairīties.

Grozījums Nr. 1119
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas var 
ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču tirgus
īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Pasākumi un ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus veidu un sastāvu un 
to, kā šāda persona izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas un kvalitatīvas 
robežvērtības kā maksimālais līgumu skaits 
un maksimālā to līgumu tirgus un 
nosacītā vērtība, ko personas un dažādas 
ieguldītāju klases var ievadīt, ņemot vērā 
attiecīgā preču tirgu īpašības un to 
mijiedarbību ar citiem tirgiem, tostarp 
ražošanas, patēriņa, starpniecības un 
transportēšanas sistēmas, aplēsto un 
oficiālo krājumu līmeni, ieskaitot 
priekšapmaksas līgumus, rezerves, kā arī 
ilgtermiņa piedāvājuma un pieprasījuma 
tendences. Ierobežojumus piemēro 
skaidras naudas līgumiem un līgumiem, 
var kuriem var norēķināties bez skaidras 
naudas, kā arī līgumiem, kas jebkurai 
personai ir noslēgti attiecīgajā vietā-
mēnesī, un visam turpmākajam piegādes 
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vai norēķinu periodam. Nosakot 
ierobežojumus, EVTI un dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek ievērotas to dalībnieku 
likumīgās intereses, kuri veic godīgas 
riska apdrošināšanas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 1120
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas var 
ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču tirgus 
īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas var 
ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču tirgus 
īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas. Turklāt 
no citām pozīcijām īpaši jānošķir 
pozīcijas, kuras mazina riskus, ko tieši 
rada ar attiecīgo preci saistītā 
komercdarbība.

Or. de

Pamatojums

Ja tomēr ir jāievieš ierobežojumi, ir jāizslēdz nefinanšu uzņēmumu darbības, kuras veic riska 
mazināšanas nolūkā. Pozīciju ierobežojumi nesamērīgi mazinātu iespēju pārvaldīt ar darbību 
saistītos riskus. Vēlāk, samazinot ierobežojumus, cita starpā būtu pat atkārtoti jāatver 
pozīcijas. Gan viens, gan otrs gadījums būtu pretrunā riska mazināšanas mērķim.

Grozījums Nr. 1121
Gunnar Hökmark
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Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas 
var ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču 
tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 
un transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Pilnvaras ir pārredzamas un 
nediskriminējošas, norādot personas, uz 
kurām tās attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai, un arī ņemot vērā 
attiecīgā preču tirgus likviditātes īpašības, 
kā arī ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1122
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādi izņēmumi, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē 
tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas var 
ievadīt, ņemot vērā attiecīgā preču tirgus 
īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa un 
transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Pasākumus vai ierobežojumus nosaka 
regulētā tirgus un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas kompetentā iestāde. 
Tie ir pārredzami un nediskriminējoši, 
norādot personas, uz kurām tie attiecas, un 
jebkādi izņēmumi, un ņemot vērā tirgus 
veidu un sastāvu un to, kā šādas personas 
izmanto līgumus, kuri pielaisti 
tirdzniecībai. Tajos skaidri precizē tādas 
kvantitatīvas robežvērtības kā maksimālais 
līgumu skaits, ko persona vai personas var 
noslēgt, ņemot vērā attiecīgā atvasināto 
preču instrumentu tirgus un attiecīgā
preču tirgus īpašības.

Or. en
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Grozījums Nr. 1123
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līdzīgus 
ierobežojumus vai pasākumus piemēro 
atvasināto preču instrumentiem, kas nav 
pieņemti tirdzniecībai vai ko tirgo regulētā 
tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā ne vēlāk kā [X] gadus pēc iepriekš 
minēto ierobežojumu un pasākumu 
stāšanās spēkā. Līdz tam laikam atbildību 
par šādu ierobežojumu un pasākumu 
piemērošanu uzņemas kompetentā 
iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 1124
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo kontroli regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu vadītāji veic 
saskaņā ar norādījumiem, kas precīzāk 
jāizstrādā regulatīvajos tehniskajos 
standartos saskaņā ar 3.a punktu:
a) regulēto tirgu un daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
attiecīgajai tirdzniecības vietai sniedz 
detalizētu informāciju par savām 
pozīcijām saskaņā ar 60. panta 2. punktu;
b) regulētie tirgi un daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu vadītāji locekļiem un 
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dalībniekiem var pieprasīt informāciju, 
kas attiecas uz visiem attiecīgiem 
dokumentiem par tās pozīcijas vai riska
apmēru un mērķi, kas rodas saistībā ar 
preču atvasināto instrumentu;
c) pēc informācijas, kas saņemta saskaņā 
ar a) un b) apakšpunktu, analīzes 
regulētie tirgi un daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu vadītāji var īstenot 
pasākumus, lai attiecīgajiem locekļiem vai 
dalībniekiem prasītu veikt vai paši veiktu 
atvasināto preču instrumentu pozīcijas vai 
riska apjoma daļēju vai pilnīgu 
samazinājumu, ja tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu iesaistīto tirgu integritāti un 
pienācīgu darbību;
d) pēc informācijas, kas saņemta saskaņā 
ar a) un b) apakšpunktu, analīzes, ja nav 
pietiekami c) punktā paredzētie pasākumi, 
regulētie tirgi un daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu vadītāji var ierobežot 
locekļu vai dalībnieku spēju piekļūt 
atvasinātam preču instrumentam, tostarp 
izveidojot nediskriminējošus 
ierobežojumus attiecīgām pozīcijām vai 
šādu atvasinātu finanšu instrumentu 
skaitam, kam tirgu locekļi vai dalībnieki 
var piekļūt konkrētā laika posmā, ja šāda 
rīcība ir vajadzīga, lai nodrošinātu 
ietekmēto tirgu integritāti un pienācīgu 
darbību;
e) regulētie tirgi un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas saskaņā ar 
2. punktu sniedz kompetentajai iestādei 
detalizētu informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar b) līdz d) punktu, kā arī ziņo 
par veiktajiem pasākumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 1125
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu apmēru, 
kādā jebkādi ierobežojumi jāpiemēro 
atvasināto preču instrumentu pozīcijām 
saskaņā ar 1. punktu.
EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 
pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
__________________
* OV: lūdzu, ievietot datumu ― …

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai EVTI varētu noteikt un piemērot pozīciju ierobežojumus attiecībā uz 
līgumu skaitu. Lai nodrošinātu tirgu netraucētu darbību, pozīciju ierobežojumi būtu jānosaka, 
izmantojot apkopotus rezultātus juridisko personu līmenī. Nosakot pozīciju ierobežojumus, 
būtu jāievēro atšķirības starp pozīcijām, kas saistītas ar komercdarbību attiecībā uz precēm, 
un citām pozīcijām.

Grozījums Nr. 1126
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komercuzņēmumiem nepiemēro 
pozīciju ierobežojumu attiecībā uz tiem 
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produktiem, kurus izmanto riska
pārvaldības darbībām vai kuri izmanto
rezultātus, ko rada reglamentējošo
saistību ievērošana.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumi, kam nepieciešams piekļūt tirgiem, lai pārvaldītu ar to komercdarbību saistītos 
riskus, ir jāatbrīvo no pozīciju ierobežojumiem. Pozīciju ierobežojumi kavē risku efektīvu 
pārvaldību, jo uzņēmumiem būtu jāļauj pārvaldīt savu preču cenu riskus tikai līdz zināmam 
līmenim.

Grozījums Nr. 1127
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Nefinanšu uzņēmumu finanšu 
instrumentiem, ko var objektīvi izmērīt kā 
tādus, kas samazina riskus, kuri tieši 
saistīti ar komercdarbību vai likviditātes 
un finansēšanas pārvaldību, nepiemēro 
ierobežojumus vai alternatīvus 
pasākumus ar tādu pašu ietekmi.

Or. de

Pamatojums

Ja tomēr ir jāievieš ierobežojumi, ir jāizslēdz nefinanšu uzņēmumu darbības, kuras veic riska 
mazināšanas nolūkā. Pozīciju ierobežojumi nesamērīgi mazinātu iespēju pārvaldīt ar darbību 
saistītos riskus. Vēlāk, samazinot ierobežojumus, cita starpā būtu pat atkārtoti jāatver 
pozīcijas. Gan viens, gan otrs gadījums būtu pretrunā riska mazināšanas mērķim.

Grozījums Nr. 1128
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulētie tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas sniedz savām 
kompetentajām iestādēm sīku informāciju
par ierobežojumiem vai pasākumiem. 
Kompetentā iestāde šo informāciju paziņo 
EVTI, kas savā tīmekļa vietnē dara 
publiski pieejamu un regulāri atjaunina 
datubāzi ar spēkā esošo pasākumu 
ierobežojumu apkopojumu.

2. Regulētie tirgi, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu, regulēto 
tirdzniecības sistēmu un ārpusbiržas 
tirgotāji paziņo savām kompetentajām 
iestādēm par ierobežojumiem un
pasākumiem. Kompetentā iestāde šo 
informāciju paziņo EVTI, kas savā tīmekļa 
vietnē dara publiski pieejamu un regulāri 
atjaunina datubāzi ar spēkā esošo 
pasākumu ierobežojumu apkopojumu. Ja 
kompetentā iestāde vai EVTI uzskata, ka 
regulētie tirgi, daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu, regulēto tirdzniecības sistēmu vai 
ārpusbiržas tirgotāji neievēro kritērijus, 
kas noteikti 1. punktā, tās var pieprasīt 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu, regulēto 
tirdzniecības sistēmu vai ārpusbiržas 
tirgotājiem pārskatīt ierobežojumus un 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulētie tirgi, daudzpusējās
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas sniedz savām 
kompetentajām iestādēm sīku informāciju 
par ierobežojumiem vai pasākumiem. 
Kompetentā iestāde šo informāciju paziņo 
EVTI, kas savā tīmekļa vietnē dara 
publiski pieejamu un regulāri atjaunina 
datubāzi ar spēkā esošo pasākumu
ierobežojumu apkopojumu.

2. Regulētie tirgi un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas sniedz savām 
kompetentajām iestādēm sīku informāciju 
par ierobežojumiem. Kompetentā iestāde 
šo informāciju paziņo EVTI, kas savā 
tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu un 
regulāri atjaunina datubāzi ar spēkā esošo 
ierobežojumu apkopojumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 1130
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulētie tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas sniedz savām 
kompetentajām iestādēm sīku informāciju 
par ierobežojumiem vai pasākumiem. 
Kompetentā iestāde šo informāciju paziņo 
EVTI, kas savā tīmekļa vietnē dara 
publiski pieejamu un regulāri atjaunina 
datubāzi ar spēkā esošo pasākumu
ierobežojumu apkopojumu.

2. Regulētie tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas sniedz savām 
kompetentajām iestādēm sīku informāciju 
par pilnvarām. Kompetentā iestāde šo 
informāciju paziņo EVTI, kas savā tīmekļa 
vietnē dara publiski pieejamu un regulāri 
atjaunina datubāzi ar spēkā esošo pilnvaru
apkopojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1131
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulētie tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas sniedz savām 
kompetentajām iestādēm sīku informāciju 
par ierobežojumiem vai pasākumiem.
Kompetentā iestāde šo informāciju paziņo 
EVTI, kas savā tīmekļa vietnē dara 
publiski pieejamu un regulāri atjaunina 
datubāzi ar spēkā esošo pasākumu 
ierobežojumu apkopojumu.

2. Kompetentā iestāde šo informāciju 
paziņo EVTI, kas savā tīmekļa vietnē dara 
publiski pieejamu un regulāri atjaunina 
datubāzi ar spēkā esošo pasākumu 
ierobežojumu apkopojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1132
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie 
tirgi, daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
un regulēto tirdzniecības sistēmu 
organizētāji, kas pieņem tirgošanai vai 
tirgo atvasinātus preču instrumentus, ja 
iespējams, pārvalda savus tirgus tādā 
veidā, lai piegādes mēnesī nodrošinātu 
konverģenci starp atvasinātajiem 
instrumentiem un naudas tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Atvasināto finanšu instrumentu tirgiem ir jādarbojas pareizi, lai tie būtu lietderīgs 
instruments uzņēmumiem, kas veic nodrošināšanās pasākumus pret zaudējumiem un reālās
pasaules lauksaimniekiem un pārstrādātājiem, kuri cenšas nodrošināties pret cenu riskiem
savā preču un izejmateriālu plūsmā. Līguma piegādes mēnesī viņiem ir jābūt konverģencē ar 
attiecīgās vietas tirgu. Tas ļauj viņiem būt saistītiem ar fiziskajām precēm. Dalībvalstu 
iestādēm būtu jābūt iespējai pieprasīt biržām, lai tās nodrošina, ka to darbība ar saviem 
līgumiem un atvasināto preču instrumentu tirgiem notiek tādā veidā, kas ļauj panākt 
konverģenci.

Grozījums Nr. 1133
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
noteiktu ierobežojumus vai alternatīvus 

3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu saskaņā ar 
1. punktu izveidoto pozīciju pārvaldības 
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pasākumus attiecībā uz līgumu skaitu, ko 
katra persona var slēgt konkrētā 
laikposmā, un saskaņā ar 1. punktu 
izveidoto alternatīvo pasākumu
nepieciešamo līdzvērtīgo kvalitatīvo un 
kvantitatīvo ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus. Nosakot ierobežojumus vai 
alternatīvus pasākumus, ņem vērā 
1. punktā minētos apstākļus un regulēto 
tirgu, daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
un regulēto tirdzniecības sistēmu
noteiktos ierobežojumus. Deleģētajos 
tiesību aktos noteiktie ierobežojumi ir 
pārāki par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta 1. punkta
g) apakšpunktu.

pasākumu ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus. Nosakot ierobežojumus vai 
alternatīvus pasākumus, ņem vērā 1. 
punktā minētos apstākļus un faktu, ka 
preces var tikt tirgotas daudzos tirgos. 
Regulatīvajos tehnisko standartu 
projektos noteiktie ierobežojumi ir pārāki 
par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta g) apakšpunktu.

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

Or. en

Pamatojums

Automātiskās robežvērtības nebūtu jānosaka attiecībā uz alternatīviem pasākumiem. Atkarībā 
no tirgus struktūras automātiskas robežvērtības var negatīvi ietekmēt pārredzamu 
tirdzniecības vietu likviditāti un virzīt ārpusbiržas tirdzniecību. Ierobežojumi nebūtu 
jāattiecina uz līgumu skaitu, ko persona var noslēgt. Šis ir tehniska rakstura jautājums, tāpēc 
par to visatbilstīgāk var lemt EVTI.

Grozījums Nr. 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus
attiecībā uz līgumu skaitu, ko katra persona 
var slēgt konkrētā laikposmā, un saskaņā 
ar 1. punktu izveidoto alternatīvo 
pasākumu nepieciešamo līdzvērtīgo 
kvalitatīvo un kvantitatīvo ietekmi, kā arī
izņēmumu nosacījumus. Nosakot 
ierobežojumus vai alternatīvus 
pasākumus, ņem vērā 1. punktā minētos 
apstākļus un regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu noteiktos
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi ir pārāki par 
jebkādiem pasākumiem, ko kompetentās 
iestādes noteikušas saskaņā ar šīs 
direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu:

a) ierobežojumus attiecībā uz līgumu 
skaitu, ko katra persona var slēgt konkrētā 
laikposmā;
b) to līgumu attiecību, kas noslēgti 
regulētā tirgū un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās par atvasinātiem 
preču instrumentiem, kuri objektīvi 
nemazina riskus, kas tieši attiecas uz 
komercdarbībām saistībā ar noteikto 
preci, pret līgumiem, kuri mazina šos 
riskus;
c) papildu kontroles pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu tirgu pareizu 
darbību; un

d) izņēmumu nosacījumus un 
nosacījumus, kas ļauj noteikt, kad 
pozīcijas objektīvi samazina riskus 
attiecībā uz komercdarbībām saistībā ar 
šo preci.
Nosakot ierobežojumus, ņem vērā 
1. punktā minētos apstākļus, vajadzību pēc 
attiecīgas diferencētas pieejas dažādām 
precēm un tirgus dalībnieku kategorijām, 
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un ierobežojumus, ko noteikušas 
tirdzniecības vietas.

Deleģētajos tiesību aktos noteiktie 
ierobežojumi ir pārāki par jebkādiem 
pasākumiem, ko kompetentās iestādes 
noteikušas saskaņā ar šīs direktīvas 
72. panta 1. punkta g) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1135
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
noteiktu ierobežojumus vai alternatīvus 
pasākumus attiecībā uz līgumu skaitu, ko 
katra persona var slēgt konkrētā laikposmā, 
un saskaņā ar 1. punktu izveidoto 
alternatīvo pasākumu nepieciešamo 
līdzvērtīgo kvalitatīvo un kvantitatīvo 
ietekmi, kā arī izņēmumu nosacījumus. 
Nosakot ierobežojumus vai alternatīvus 
pasākumus, ņem vērā 1. punktā minētos 
apstākļus un regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu noteiktos
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi vai alternatīvi
pasākumi ir pārāki par jebkādiem 
pasākumiem, ko kompetentās iestādes 
noteikušas saskaņā ar šīs direktīvas 
72. panta 1. punkta g) apakšpunktu.

3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 1. punktā 
paredzētos kontroles pasākumus, jo īpaši
ierobežojumus neto pozīcijām, ko katra 
persona var slēgt konkrētā laikposmā, kā 
arī izņēmumu nosacījumus, jo īpaši 
attiecībā uz atvasinātiem preču 
instrumentiem, kas objektīvi izmērāmā 
veida mazina riskus. Pozīciju kontroles 
pasākumos ņem vērā 1. punktā minētos 
apstākļus un regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu noteikumus.

Pēc sabiedriskās apspriešanas EVTI 
minētos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[..]*.
Komisija ir pilnvarota pieņemt 1. daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas(ES) Nr. 1095/2010 
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10.–14. pantu.
Regulatīvajos tehniskajos standartos 
noteiktie pozīciju kontroles pasākumi ir 
pārāki par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.
____________________

*OV: lūdzu, ievietot datumu — 12 mēneši 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. de

Grozījums Nr. 1136
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
noteiktu ierobežojumus vai alternatīvus
pasākumus attiecībā uz līgumu skaitu, ko 
katra persona var slēgt konkrētā laikposmā,
un saskaņā ar 1. punktu izveidoto 
alternatīvo pasākumu nepieciešamo 
līdzvērtīgo kvalitatīvo un kvantitatīvo
ietekmi, kā arī izņēmumu nosacījumus. 
Nosakot ierobežojumus vai alternatīvus 
pasākumus, ņem vērā 1. punktā minētos 
apstākļus un regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu noteiktos 
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi ir pārāki par 
jebkādiem pasākumiem, ko kompetentās 
iestādes noteikušas saskaņā ar šīs 
direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

3. EVTI iesniedz Komisijai regulatīvo 
tehnisko standartu projektus, lai noteiktu 
ex-ante ierobežojumus un pasākumus 
attiecībā uz līgumu skaitu, ko katra persona 
var slēgt konkrētā laikposmā, un saskaņā ar 
1. punktu izveidoto papildu pasākumu un 
pozīciju aprēķināšanas metodes 
nepieciešamo ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus un vispārējo pozīciju 
atbilstīgo attiecību, lai apkopotu tās 
pozīcijas, kas izriet no godīgiem 
nodrošināšanās darījumiem, kuras 
vajadzīgas, lai radītu situāciju, kurā rodas 
pārmērīga spekulācija vai pastāv nopietns 
risks, ka tā varētu rasties. Nosakot 
ierobežojumus un alternatīvus pasākumus, 
ņem vērā 1. punktā minētos apstākļus un 
regulēto tirgu, daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu un regulēto tirdzniecības sistēmu 
noteiktos ierobežojumus. Deleģētajos 
tiesību aktos noteiktie ierobežojumi un 
pasākumi ir pārāki par jebkādiem 
pasākumiem, ko kompetentās iestādes 
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noteikušas saskaņā ar šīs direktīvas 
72. panta 1. punkta g) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1137
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus 
pasākumus attiecībā uz līgumu skaitu, ko 
katra persona var slēgt konkrētā 
laikposmā, un saskaņā ar 1. punktu 
izveidoto alternatīvo pasākumu 
nepieciešamo līdzvērtīgo kvalitatīvo un 
kvantitatīvo ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus. Nosakot ierobežojumus vai
alternatīvus pasākumus, ņem vērā 1. 
punktā minētos apstākļus un regulēto tirgu, 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu noteiktos 
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi ir pārāki par 
jebkādiem pasākumiem, ko kompetentās 
iestādes noteikušas saskaņā ar šīs 
direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
pārvaldības pilnvaras attiecībā uz 
personas tiesībām slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumus konkrētā laikposmā, 
un saskaņā ar 1. punktu izveidoto 
alternatīvo pasākumu nepieciešamo 
līdzvērtīgo kvalitatīvo un kvantitatīvo 
ietekmi, kā arī izņēmumu nosacījumus un 
metodi pozīciju ierobežojumu noteikšanai.
Lai aprēķinātu atbilstību pozīciju 
ierobežojumiem, pozīcijas ekonomiski 
līdzvērtīgos ārpusbiržas darījumos var tikt 
neto novērtētas attiecībā pret pozīcijām, 
kas ieviestas regulētā tirgū, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās vai regulētās 
tirdzniecības sistēmās. Nosakot 
pārvaldības pilnvaras, ņem vērā 1. punktā 
minētos apstākļus un regulēto tirgu, 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu noteiktos 
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktās pārvaldības pilnvaras ir pārākas
par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1138
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 
attiecībā uz līgumu skaitu, ko katra 
persona var slēgt konkrētā laikposmā, un 
saskaņā ar 1. punktu izveidoto alternatīvo 
pasākumu nepieciešamo līdzvērtīgo 
kvalitatīvo un kvantitatīvo ietekmi, kā arī 
izņēmumu nosacījumus. Nosakot 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus, 
ņem vērā 1. punktā minētos apstākļus un 
regulēto tirgu, daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu un regulēto tirdzniecības sistēmu 
noteiktos ierobežojumus. Deleģētajos 
tiesību aktos noteiktie ierobežojumi ir 
pārāki par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 
attiecībā uz nenomaksātajām pozīcijām, 
ko katra persona var slēgt konkrētā 
laikposmā, un saskaņā ar 1. punktu 
izveidoto alternatīvo pasākumu 
nepieciešamo līdzvērtīgo kvalitatīvo un 
kvantitatīvo ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus. Nosakot ierobežojumus vai 
alternatīvus pasākumus, ņem vērā 1. 
punktā minētos apstākļus un regulēto tirgu, 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu noteiktos 
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi ir pārāki par 
jebkādiem pasākumiem, ko kompetentās 
iestādes noteikušas saskaņā ar šīs 
direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1139
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 
attiecībā uz līgumu skaitu, ko katra persona 
var slēgt konkrētā laikposmā, un saskaņā ar 
1. punktu izveidoto alternatīvo pasākumu 
nepieciešamo līdzvērtīgo kvalitatīvo un 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 
attiecībā uz līgumu skaitu, ko katra persona 
var slēgt konkrētā laikposmā, un saskaņā ar 
1. punktu izveidoto alternatīvo pasākumu 
nepieciešamo līdzvērtīgo kvalitatīvo un 
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kvantitatīvo ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus. Nosakot ierobežojumus vai 
alternatīvus pasākumus, ņem vērā 
1. punktā minētos apstākļus un regulēto 
tirgu, daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
un regulēto tirdzniecības sistēmu
noteiktos ierobežojumus. Deleģētajos 
tiesību aktos noteiktie ierobežojumi ir 
pārāki par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

kvantitatīvo ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus. Nosakot ierobežojumus vai 
alternatīvus pasākumus, ņem vērā 
1. punktā minētos apstākļus un 
kompetentās iestādes noteiktos 
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi ir pārāki par 
jebkādiem pasākumiem, ko kompetentās 
iestādes noteikušas saskaņā ar šīs 
direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1140
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2012. gada 31. decembrim].
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt 
3. punktā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus.
Lai noteiktu, vai rodas 3. punktā minētā 
pārmērīgu spekulāciju situācija, 
atbilstošais visu pozīciju koeficients 
attiecībā pret agregātpozīcijām, kuras 
rodas godīgu riska ierobežošanas 
darījumu rezultātā, ir 3. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt regulatīvus tehniskos 
standartus, lai mainītu šo ierobežojumu, 
ņemot vērā notikumus finanšu tirgos.

Or. en
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Grozījums Nr. 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentās iestādes neuzliek 
spēcīgākus ierobežojumus par tiem, kas 
noteikti saskaņā ar 3. punktu, izņemot 
ārkārtas gadījumus, kad tie ir objektīvi 
attaisnoti un proporcionāli, ņemot vērā 
konkrētā tirgus likviditāti un pienācīgu 
tirgus darbību. Ierobežojumi ir spēkā 
sākotnējā laika posmā, kas nepārsniedz 
sešus mēnešus no brīža, kad attiecīgā 
kompetentā iestāde tos publicējusi savā 
tīmekļa vietnē. Šo ierobežojumu var 
pagarināt uz ilgāku laika posmu, kas 
vienā reizē nepārsniedz 6 mēnešus, ja 
saglabājas pamatojums piemērot 
ierobežojumu. Ja ierobežojums nav 
atjaunots pēc tam, kad pagājis sešu 
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 
spēku.

svītrots

Pieņemot pasākumus, kas ir stingrāki par 
tiem, kas noteikti saskaņā ar 3. punktu, 
kompetentās iestādes par to paziņo EVTI. 
Paziņojumā ietver stingrāku 
ierobežojumu pamatojumu. EVTI 
24 stundu laikā sniedz atzinumu par to, 
vai tā uzskata, ka šis pasākums konkrētajā 
izņēmumam gadījumā ir nepieciešams. 
Atzinumu publicē EVTI tīmekļa vietnē.
Ja kompetentā iestāde pieņem 
pasākumus, kas nesaskan ar EVTI 
atzinumu, tā nekavējoties savā tīmekļa 
vietnē dara publiski pieejamu 
paziņojumu, kurā pilnībā paskaidroti 
šādas rīcības iemesli.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm ir jāvar ieviest pasākumus, kuri varētu būt stingrāki par direktīvā 
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ieteiktajiem.

Grozījums Nr. 1142
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes neuzliek spēcīgākus 
ierobežojumus par tiem, kas noteikti 
saskaņā ar 3. punktu, izņemot ārkārtas 
gadījumus, kad tie ir objektīvi attaisnoti 
un proporcionāli, ņemot vērā konkrētā 
tirgus likviditāti un pienācīgu tirgus 
darbību. Ierobežojumi ir spēkā sākotnējā 
laika posmā, kas nepārsniedz sešus 
mēnešus no brīža, kad attiecīgā 
kompetentā iestāde tos publicējusi savā 
tīmekļa vietnē. Šo ierobežojumu var 
pagarināt uz ilgāku laika posmu, kas 
vienā reizē nepārsniedz 6 mēnešus, ja 
saglabājas pamatojums piemērot 
ierobežojumu. Ja ierobežojums nav 
atjaunots pēc tam, kad pagājis sešu 
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 
spēku.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1143
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes neuzliek spēcīgākus
ierobežojumus par tiem, kas noteikti 
saskaņā ar 3. punktu, izņemot ārkārtas 
gadījumus, kad tie ir objektīvi attaisnoti 

Kompetentās iestādes parasti drīkst uzlikt
stingrākus ierobežojumus par tiem, kas 
noteikti saskaņā ar 3. punktu, lai sasniegtu 
1. punktā noteiktos mērķus. EVTI ir 
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un proporcionāli, ņemot vērā konkrētā 
tirgus likviditāti un pienācīgu tirgus 
darbību. Ierobežojumi ir spēkā sākotnējā 
laika posmā, kas nepārsniedz sešus 
mēnešus no brīža, kad attiecīgā kompetentā 
iestāde tos publicējusi savā tīmekļa vietnē. 
Šo ierobežojumu var pagarināt uz ilgāku 
laika posmu, kas vienā reizē nepārsniedz 
6 mēnešus, ja saglabājas pamatojums 
piemērot ierobežojumu. Ja ierobežojums 
nav atjaunots pēc tam, kad pagājis sešu 
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 
spēku.

attiecīgi jāinformē. Ierobežojumi ir spēkā 
sākotnējā laika posmā, kas nepārsniedz 
sešus mēnešus no brīža, kad attiecīgā 
kompetentā iestāde tos publicējusi savā 
tīmekļa vietnē. Šo ierobežojumu var 
pagarināt uz ilgāku laika posmu, kas vienā 
reizē nepārsniedz 6 mēnešus, ja saglabājas 
pamatojums piemērot ierobežojumu. Ja 
ierobežojums nav atjaunots pēc tam, kad 
pagājis sešu mēnešu laikposms, tas 
automātiski zaudē spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 1144
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi ir spēkā sākotnējā periodā, 
ko nosaka kompetentā iestāde no brīža, 
kad attiecīgā kompetentā iestāde tos 
publicējusi savā tīmekļa vietnē. Šo
ierobežojumu var pagarināt uz ilgāku 
laika posmu, kas vienā reizē nepārsniedz 
sešus mēnešus, ja saglabājas pamatojums 
piemērot ierobežojumu. Ja ierobežojums 
nav atjaunots pēc tam, kad pagājis sešu
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 
spēku.
Pieņemot pasākumus, kas ir stingrāki par 
tiem, kuri noteikti saskaņā ar 4. punktu, 
kompetentā iestāde par to paziņo 
kompetentajām iestādēm uzņēmējās 
dalībvalstīs, kurās tirgo attiecīgos aktīvus 
vai aktīvu klasi.
Ja viena kompetentā iestāde nepiekrīt 
citas kompetentās iestādes rīcībai saistībā 
ar finanšu instrumentu, ko tirgo citās 
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vietās, kuras regulē citas kompetentās 
iestādes, EVTI var palīdzēt šīm iestādēm 
panākt nepieciešamo vienošanos saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1145
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
59.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59.a pants
Direktīvas 59. pantā minētās tirgus 
dalībnieku kategorijas nošķir 
uzņēmumus, kuri ierobežo komerciālos 
riskus, no citiem uzņēmumiem.
Tādu uzņēmumu kategorija, kuri 
neierobežo komerciālos riskus, nevar 
uzturēt pozīcijas, kas pārsniedz 20 % no 
attiecīgās atvērto pozīciju daļas.
EVTI izstrādā tehnisko standartu 
projektus, lai ierobežotu atsevišķu tirgus 
dalībnieku pozīcijas, lai neviens 
dalībnieks nevarētu koncentrēt attiecīgo 
tirgu savās rokās.

Or. en

Grozījums Nr. 1146
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas un

Dalībvalstis un EVTI nodrošina, ka 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
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regulētās tirdzniecības sistēmas, kas 
pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus vai emisiju kvotas un to 
atvasinātos finanšu instrumentus, veic 
šādas darbības:

sistēmas, regulētās tirdzniecības sistēmas 
un ārpusbiržas tirgotāji, kas pieņem 
tirgošanai vai tirgo atvasinātus preču 
instrumentus vai emisiju kvotas un to 
atvasinātos finanšu instrumentus, veic 
šādas darbības:

Or. en

Grozījums Nr. 1147
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi,
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas un 
regulētās tirdzniecības sistēmas, kas 
pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus vai emisiju kvotas un to 
atvasinātos finanšu instrumentus, veic 
šādas darbības:

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, kas 
pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus vai emisiju kvotas un to 
atvasinātos finanšu instrumentus, veic 
šādas darbības:

Or. en

Grozījums Nr. 1148
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katru nedēļu dara publiski pieejamu 
ziņojumu par dažādu kategoriju tirgotāju 
agregātpozīcijām attiecībā uz dažādiem 
finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti to 
platformās saskaņā ar 3. punktu;

a) katru dienu dara publiski pieejamu 
ziņojumu par dažādu kategoriju tirgotāju 
agregātpozīcijām attiecībā uz dažādiem 
finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti to 
platformās saskaņā ar 3. punktu;

Or. en
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Pamatojums

Konsekventa, detalizēta, standartizēta informācija ir jāvāc visā Savienībā un jāapkopo, lai 
pozīcijas ierobežojumus varētu efektīvi piemērot atsevišķiem tirgotājiem un tirgotāju 
kategorijām. Tas palīdzēs novērst cenu noteikšanas funkcijas kropļojumus atvasinātu preču 
instrumentu tirgos un atklāt un novērst sistēmiska riska veidošanos.

Grozījums Nr. 1149
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katru nedēļu dara publiski pieejamu 
ziņojumu par dažādu kategoriju tirgotāju
agregātpozīcijām attiecībā uz dažādiem 
finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti to 
platformās saskaņā ar 3. punktu;

a) katru nedēļu dara publiski pieejamu 
ziņojumu par dažādu kategoriju personu
agregātpozīcijām attiecībā uz dažādiem 
finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti to 
platformās saskaņā ar 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1150
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) katru nedēļu dara publiski pieejamu 
ziņojumu par dažādu kategoriju tirgotāju
agregātpozīcijām attiecībā uz dažādiem 
finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti to 
platformās saskaņā ar 3. punktu;

a) katru nedēļu dara publiski pieejamu 
ziņojumu par dažādu kategoriju personu
agregātpozīcijām attiecībā uz dažādiem 
finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti to 
platformās saskaņā ar 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 1151
Pascal Canfin
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) publiskot ikvienu nozīmīgu kopēju vai 
atvērtu pozīciju pakārtotajā aktīvā vai 
aktīvu klasē;

Or. en

Grozījums Nr. 1152
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu 
jebkura vai visu tirgus locekļu un 
dalībnieku pozīciju sadalījuma pārskatu, 
tostarp pēc pieprasījuma arī attiecībā uz 
jebkādām klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

b) iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu 
jebkura vai visu tirgus locekļu un 
dalībnieku pozīciju sadalījuma pārskatu, 
tostarp pēc pieprasījuma arī attiecībā uz 
jebkādām klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām, izņemot pozīcijas, par kurām ir 
ziņots (vai jāziņo) saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. …/… [FITR] vai Regulu (ES) 
Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus 
integritāti un pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 1153
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu b) katras tirdzniecības dienas beigās 
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jebkura vai visu tirgus locekļu un 
dalībnieku pozīciju sadalījuma pārskatu, 
tostarp pēc pieprasījuma arī attiecībā uz 
jebkādām klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu 
jebkura vai visu pozīciju turētāju visu 
pozīciju sadalījuma pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 1154
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu 
jebkura vai visu tirgus locekļu un 
dalībnieku pozīciju sadalījuma pārskatu, 
tostarp pēc pieprasījuma arī attiecībā uz 
jebkādām klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

b) katras tirdzniecības dienas beigās 
iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu 
visu pozīciju turētāju pozīciju sadalījuma 
pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 1155
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu 
jebkura vai visu tirgus locekļu un 
dalībnieku pozīciju sadalījuma pārskatu, 
tostarp pēc pieprasījuma arī attiecībā uz 
jebkādām klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

b) iesniedz EVTI un kompetentajai 
iestādei pilnīgu visu tirgus locekļu un 
dalībnieku pozīciju sadalījuma pārskatu, 
tostarp reāllaikā arī attiecībā uz jebkādām 
klientu vārdā atvērtām pozīcijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1156
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu, kas minēts a) apakšpunktā, 
piemēro tikai tad, ja gan tirgotāju skaits, 
gan to atvērtās pozīcijas attiecīgajā 
finanšu instrumentā pārsniedz minimālo 
robežvērtību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1157
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu, kas minēts a) apakšpunktā, 
piemēro tikai tad, ja gan tirgotāju skaits, 
gan to atvērtās pozīcijas attiecīgajā finanšu 
instrumentā pārsniedz minimālo 
robežvērtību.

Pienākumu, kas minēts a) un
aa) apakšpunktā, piemēro tikai tad, ja gan 
personu skaits, gan to atvērtās pozīcijas 
attiecīgajā finanšu instrumentā pārsniedz 
minimālo robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 1158
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu, kas minēts a) apakšpunktā, 
piemēro tikai tad, ja gan tirgotāju skaits, 
gan to atvērtās pozīcijas attiecīgajā finanšu 

Pienākumu, kas minēts a) apakšpunktā, 
piemēro tikai tad, ja gan pozīciju turētāju
skaits, gan to atvērtās pozīcijas attiecīgajā 
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instrumentā pārsniedz minimālo 
robežvērtību.

finanšu instrumentā pārsniedz minimālo 
robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI nodrošina, ka saņemto informāciju 
apkopo par katru tirgus dalībnieku un 
katru tirgotāju kategoriju saskaņā ar 
3. punktu, un katru papildu tirgus 
dalībnieku klasi saskaņā ar šīs direktīvas 
59. pantu un Regulas (ES) Nr. .../... 
[FITD] 35. pantu. EVTI publisko šo 
informāciju dienas ziņojumā, lai ieviestu 
ierobežojumus attiecībā uz atsevišķu 
tirgus dalībnieku un ikvienas tirgus 
dalībnieku klases vai kategorijas pozīciju.

Or. en

Pamatojums

Lai cīnītos pret spekulācijām ar precēm un ierobežotu maldinošus cenu signālus, kas nav 
saistīti ar pamatfaktoriem, precīza un tieša ziņošana par pozīciju reāllaikā ir tikpat 
nepieciešama kā pozīcijas ierobežojumi.

Grozījums Nr. 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrības, kas tirgo 
atvasinātus preču instrumentus vai 
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emisiju kvotas, vai atsavinātus 
instrumentus ārpus tirdzniecības vietas, 
pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai 
iestādei pilnīgu savu pozīciju sadalījumu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../... [FITD] 
23. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1161
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
reāllaikā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Grozījums Nr. 1162
Sylvie Goulard
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Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
reāllaikā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus un ziņot par 
tiem, dalībvalstis pieprasa, lai visas 
personas, kurām ir pozīcija attiecīgajā 
finanšu instrumentā, kuru ir atļauts tirgot 
regulētā tirgū vai daudzpusējā
tirdzniecības sistēmā, ziņo attiecīgajai 
tirdzniecības vietai par savām pozīcijām 
katras tirdzniecības dienas beigās, kā arī 
vajadzības gadījumā tirdzniecības dienas 
laikā ar noteiktiem laika intervāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 1163
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki
reāllaikā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai visas personas, kurām ir 
pozīcija attiecīgajā finanšu instrumentā,
reāllaikā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai vai — ārpusbiržas līgumu gadījumā 
— tieši kompetentajām iestādēm par 
savām pozīcijām, tostarp par jebkādām 
savu klientu vārdā atvērtām pozīcijām, kā 
arī par to, vai darījums ir godīgs riska 
ierobežošanas darījums.

Or. en
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Grozījums Nr. 1164
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
reāllaikā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu un daudzpusējo
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
katru dienu ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

Or. de

Pamatojums

Nefinanšu uzņēmumiem jānosaka samērīgi ziņošanas pienākumi. Ziņojumi reāllaikā būtu 
ārkārtīgi dārgi un nevajadzīgi apgrūtinātu nefinanšu uzņēmumus.

Grozījums Nr. 1165
Rachida Dati

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu publicēt 1. punkta a) 
apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
reāllaikā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

2. Lai varētu publicēt 1. punkta a) 
apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
saprātīgā termiņā ziņo attiecīgajai 
tirdzniecības vietai par savām pozīcijām, 
tostarp par jebkādām savu klientu vārdā 
atvērtām pozīcijām.

Or. fr
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Pamatojums

Informācija par pozīcijām ir jāpaziņo, plānojot iknedēļas ziņojuma publicēšanu. Tāpēc 
minētās pozīcijas nav nepieciešams saņemt reāllaikā. Šāda prasība nebūs samērīga ar 
sasniedzamo mērķi, jo īpaši, ņemot vērā tās radītās izmaksas regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto tirdzniecības sistēmu dalībniekiem. Saprātīgo termiņu 
noteiks regulatīvā iestāde.

Grozījums Nr. 1166
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu 
sabiedrības, kas tirgo atvasinātus preču 
instrumentus vai emisiju kvotas, vai 
atsavinātus instrumentus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusēja tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas, 
reāllaikā iesniedz EVTI un kompetentajai 
iestādei pilnīgu savu pozīciju sadalījumu.

Or. en

Pamatojums

Konsekventa, detalizēta, standartizēta informācija ir jāvāc visā Savienībā un jāapkopo, lai 
pozīcijas ierobežojumus varētu efektīvi piemērot atsevišķiem tirgotājiem un tirgotāju 
kategorijām. Tas palīdzēs novērst cenu noteikšanas funkcijas kropļojumus atvasinātu preču 
instrumentu tirgos un atklāt un novērst sistēmiska riska veidošanos.

Grozījums Nr. 1167
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā un otrajā punktā minētā EVTI 
un kompetentajai iestādei iesniedzamā 
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informācija ietver:
i) abu darījuma partneru identitāti;
ii) precīzu jebkādu pozīcijas izmaiņu 
laiku;
iii) pozīcijas nosacīto vērtību;
iv) pozīcijas beigu termiņu;
v) pozīcijas izmēru, pamatojoties uz biržā 
tirgotu nākotnes līgumu ekvivalentu;
vi) informāciju par to, vai pozīcija 
objektīvi samazina komerciālus riskus, 
kas ir saistīti ar darbībām ar precēm.

Or. en

Pamatojums

Konsekventa, detalizēta, standartizēta informācija ir jāvāc visā Savienībā un jāapkopo, lai 
pozīcijas ierobežojumus varētu efektīvi piemērot atsevišķiem tirgotājiem un tirgotāju 
kategorijām. Tas palīdzēs novērst cenu noteikšanas funkcijas kropļojumus atvasinātu preču 
instrumentu tirgos un atklāt un novērst sistēmiska riska veidošanos.

Grozījums Nr. 1168
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas klasificē locekļus, dalībniekus un 
savus klientus par tirgotājiem atbilstoši to 
pamata uzņēmējdarbības raksturam, ņemot 
vērā jebkādas piemērojamās atļaujas, 
klasificē šādi:

Regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas vai vajadzības gadījumā 
kompetentās iestādes klasificē personas,
kurām ir pozīcija attiecīgajā finanšu 
instrumentā, par tirgotājiem saskaņā ar 
precīzi formulētām pamatnostādnēm un 
EVTI definētiem kritērijiem un atbilstoši 
to pamata uzņēmējdarbības raksturam, 
ņemot vērā jebkādas piemērojamās 
atļaujas, klasificē šādi:

Or. en
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Grozījums Nr. 1169
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas klasificē locekļus, dalībniekus un 
savus klientus par tirgotājiem atbilstoši to 
pamata uzņēmējdarbības raksturam, ņemot 
vērā jebkādas piemērojamās atļaujas, 
klasificē šādi:

Personas, kurām ir pozīcija attiecīgajā 
finanšu instrumentā, klasificē atbilstoši to 
pamata uzņēmējdarbības raksturam, ņemot 
vērā jebkādas piemērojamās atļaujas, 
klasificē šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 1170
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) komercuzņēmumi; d) komercuzņēmumi, kuri veic godīgus 
riska ierobežošanas darījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumos, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, būtu jāprecizē īso un garo 

Paziņojumos, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, precizē īso un garo 
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pozīciju skaits katrā tirgotāju kategorijā, 
izmaiņas tajā kopš iepriekšējā paziņojuma, 
kopējā atvērto pozīciju daļa un tirgotāju 
skaits katrā kategorijā.

pozīciju skaitu katrā tirgotāju kategorijā, 
izmaiņas tajā kopš iepriekšējā paziņojuma, 
kopējo atvērto pozīciju daļu un tirgotāju 
skaitu katrā kategorijā.

1. punkta a) apakšpunktā un 1.a punktā 
minētajos ziņojumos nošķir arī:
i) pozīcijas, kas ir noteiktas kā pozīcijas, 
kuras objektīvi samazina komerciālus 
riskus, kas ir saistīti ar darbībām ar 
precēm;
ii) citas pozīcijas.

Or. en

Pamatojums

Lai tirdzniecības vietās varētu piemērot konsekventus pozīcijas ierobežojumus, darījumi, kuri 
neattiecas uz pamata uzņēmējdarbību, būtu jāatzīmē un par tiem būtu jāziņo. Informācija šajā 
sistēmā ļaus kompetentajām iestādēm uz laiku ierobežot tādu nākotnes pozīciju veidošanu, 
kas nav paredzētas risku ierobežošanai. Tā arī palīdzēs kompetentajām iestādēm uzraudzīt un 
mazināt lielus un sistēmiskus riskus.

Grozījums Nr. 1172
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumos, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, būtu jāprecizē īso un garo 
pozīciju skaits katrā tirgotāju kategorijā, 
izmaiņas tajā kopš iepriekšējā paziņojuma, 
kopējā atvērto pozīciju daļa un tirgotāju 
skaits katrā kategorijā.

Paziņojumos, kas minēti 1. punktā, būtu 
jāprecizē īso un garo pozīciju skaits katrā 
tirgotāju kategorijā, izmaiņas tajā kopš 
iepriekšējā paziņojuma, kopējā atvērto 
pozīciju daļa un tirgotāju skaits katrā 
kategorijā.

Tajos arī nošķir pozīcijas, kas objektīvi 
samazina ar komerciālām darbībām tieši 
saistītus riskus, no pārējām pozīcijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 1173
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumos, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, būtu jāprecizē īso un garo 
pozīciju skaits katrā tirgotāju kategorijā, 
izmaiņas tajā kopš iepriekšējā paziņojuma, 
kopējā atvērto pozīciju daļa un tirgotāju
skaits katrā kategorijā.

Paziņojumos, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, būtu jāprecizē bruto un 
atvērto īso un garo pozīciju skaits un 
tirgus un nosacītā vērtība katrā pozīciju 
turētāju kategorijā, izmaiņas tajā kopš 
iepriekšējā paziņojuma, kopējā īso un garo 
atvērto pozīciju daļa un pozīciju turētāju
skaits katrā kategorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 1174
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumos, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, būtu jāprecizē īso un garo 
pozīciju skaits katrā tirgotāju kategorijā, 
izmaiņas tajā kopš iepriekšējā paziņojuma, 
kopējā atvērto pozīciju daļa un tirgotāju
skaits katrā kategorijā.

Paziņojumos, kas minēti 1. punkta 
a) apakšpunktā, būtu jāprecizē īso un garo 
pozīciju skaits katrā pozīciju turētāju
kategorijā, izmaiņas tajā kopš iepriekšējā 
paziņojuma, kopējā īso un garo atvērto 
pozīciju daļa un pozīciju turētāju skaits 
katrā kategorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 1175
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī punkta a), aa) un b) apakšpunktā 
minētajos ziņojumos, aprēķinot 
attiecīgajai personai tieši vai netieši, 
tostarp, izmantojot indeksu, vērtspapīru 
grozu vai jebkuru daļu jebkurā biržā 
tirgotā fondā vai līdzīgā struktūrā, 
piederošās īsās un garās bruto un atvērtās 
pozīcijas, kā arī to nosacīto vērtību, ņem 
vērā to, vai vairāk nekā vienā atsevišķā 
fondā, ko pārvalda viens un tas pats fonda 
pārvaldnieks, ir ievērotas dažādas 
ieguldījumu stratēģijas attiecībā uz 
konkrēto aktīvu vai aktīvu klasi, un vai 
vairāk nekā vienu portfeli vienā un tajā 
pašā struktūrā pārvalda piesardzīgi 
attiecībā uz konkrēto aktīvu vai aktīvu 
klasi saskaņā ar to pašu stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros noteikts 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
paziņojumu formāts un tās informācijas 
saturs, kas jāsniedz saskaņā ar 2. punktu.

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros noteikts 
1. punktā un 1.a punktā minēto 
paziņojumu formāts un tās informācijas 
saturs, kas jāsniedz saskaņā ar 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1177
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
60. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros noteikts 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
paziņojumu formāts un tās informācijas 
saturs, kas jāsniedz saskaņā ar 2. punktu.

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros noteikts 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
paziņojumu formāts un tās informācijas 
saturs, kas jāsniedz saskaņā ar 2. punktu un 
59. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1178
Rachida Dati

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros noteikts 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
paziņojumu formāts un tās informācijas 
saturs, kas jāsniedz saskaņā ar 2. punktu.

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros noteikts 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
paziņojumu formāts un tās informācijas 
saturs, kas jāsniedz saskaņā ar 2. punktu, 
un termiņš, kādā tā jāsniedz.

Or. fr

Pamatojums

Informācija par pozīcijām ir jāpaziņo, plānojot iknedēļas ziņojuma publicēšanu. Tāpēc 
minētās pozīcijas nav nepieciešams saņemt reāllaikā. Šāda prasība nebūs samērīga ar 
sasniedzamo mērķi, jo īpaši, ņemot vērā tās radītās izmaksas regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto tirdzniecības sistēmu dalībniekiem. Saprātīgo termiņu 
noteiks regulatīvā iestāde.

Grozījums Nr. 1179
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
60. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, lai precizētu 1. punkta pēdējā 
daļā minētās robežvērtības un 3. punktā 
minētās locekļu, dalībnieku vai klientu 
kategorijas.

EVTI iesniedz Komisijai regulatīvo 
tehnisko standartu projektus attiecībā uz 
pasākumiem, lai precizētu 1. punkta pēdējā 
daļā minētās robežvērtības, un apstiprina 
attiecīgas pamatnostādnes, kritērijus un 
paziņošanas prasības, lai noteiktu 
3. punktā minētās locekļu, dalībnieku vai 
klientu kategorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1180
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, lai precizētu 1. punkta pēdējā 
daļā minētās robežvērtības un 3. punktā 
minētās locekļu, dalībnieku vai klientu 
kategorijas.

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu 1. punkta 
pēdējā daļā minētās robežvērtības un 
3. punktā minētās locekļu, dalībnieku vai 
klientu kategorijas.

Or. en

Pamatojums

Jautājums ir tehnisks, tāpēc būtu atbilstošāk, ja to risinātu EVTI.

Grozījums Nr. 1181
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 5. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, lai precizētu 1. punkta pēdējā 
daļā minētās robežvērtības un 3. punktā 
minētās locekļu, dalībnieku vai klientu
kategorijas.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, lai precizētu 1. punkta pēdējā 
daļā minētās robežvērtības un 3. punktā 
minētās pozīciju turētāju kategorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1182
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 1183
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 95. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, kuros noteikta prasība 
nosūtīt EVTI visus 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos pārskatus 

svītrots
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konkrētā nedēļas dienā, lai tā varētu tos 
centralizēti publicēt.

Or. en

Grozījums Nr. 1184
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 95. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, kuros noteikta prasība 
nosūtīt EVTI visus 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos pārskatus konkrētā 
nedēļas dienā, lai tā varētu tos centralizēti 
publicēt.

EVTI var pieprasīt nosūtīt visus 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos pārskatus konkrētā 
nedēļas dienā, lai varētu tos centralizēti 
publicēt.

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt 
1. daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus.
___________________
* OV: lūdzu, ievietot datumu:…

Or. en

Pamatojums

Jautājums ir tehnisks, tāpēc būtu atbilstošāk, ja to risinātu EVTI.

Grozījums Nr. 1185
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu 
pasākumus, lai pieprasītu nosūtīt EVTI 
visus 1. punkta a) apakšpunktā minētos 
ziņojumus noteiktā dienas laikā, lai tā 
vēlāk varētu tos centralizēti publicēt. Šie 
tehniskie standarti ļauj viegli pieejamā 
veidā atskaitīties publiskos ziņojumos, kas 
ļauj noteikt atvasinātu preču instrumentu 
tendences un riskus tirdzniecības vietās, 
ārpusbiržas tirgū un pamatpreču tirgos.
EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz […]*.
Saskaņā ar Regulas Nr. 1095/2010 
15. pantu Komisijai ir piešķirtas tiesības 
apstiprināt īstenošanas tehniskos 
standartus, pamatojoties uz 1. daļā 
minētajiem tehnisko standartu projektiem.
______________
* OV: lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 1186
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šīs direktīvas 59. panta 1. punkta 
nolūkā EVTI ciešā sadarbībā ar ESRK un 
citām Savienības un trešo valstu 
atbilstošām nozares uzraudzības iestādēm 
izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektus, nosakot atbilstošus rādītājus un 
ierobežojumus, kas nepieciešami 
pamatpreču tirgus raksturlielumu 
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uzraudzībai, kā arī detalizētu informāciju 
par neapkopoto un apkopoto informāciju, 
kas tirgus dalībniekiem, regulētiem 
tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām, kā arī saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. …/… [RETI] darījumu reģistriem ir 
jāsniedz atbilstošajām kompetentajām 
iestādēm, EVTI vai ESRK.
Šos rādītājus jo īpaši izmanto 
kompetentās iestādes un EVTI preču 
nodaļa, kas izveidota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. …/… [FITR] 35. pantu, lai 
veiktu pastāvīgi, detalizēti un padziļināti 
pārbaudītu produkcijas paraugus, 
patēriņu, starpniecību, transportu, 
plānoto un oficiālo krājumu apjomu, 
tostarp iepriekš apmaksātos līgumus, 
rezerves kapacitāti, ilgtermiņa piegādes 
un pieprasījuma tendences pamatpreču 
tirgos, kā arī tirgus svārstīgumu un 
attiecību paraugus pamatpreču tirgos ar 
citiem aktīviem un aktīvu klasēm.
EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2012. gada 31. decembrim].
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt 
1. daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 1187
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punkta noteikumus, 
dalībvalstis ļauj jebkuram tirgus 
organizētājam veikt apstiprinātas 
publicēšanas struktūras, konsolidētas datu 

2. Neskarot 1. punkta noteikumus, 
dalībvalstis ļauj jebkuram tirgus 
organizētājam veikt apstiprinātas 
publicēšanas struktūras un apstiprinātas 
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sistēmas nodrošinātāja un apstiprinātas 
pārskatu sniegšanas sistēmas datu 
nosūtīšanas pakalpojumus, iepriekš 
pārbaudot to atbilstību šīs sadaļas 
noteikumiem. Šo pakalpojumu ietver to 
attiecīgajās atļaujās.

pārskatu sniegšanas sistēmas datu 
nosūtīšanas pakalpojumus, iepriekš 
pārbaudot to atbilstību šīs sadaļas 
noteikumiem. Šo pakalpojumu ietver to 
attiecīgajās atļaujās.

Or. en

Grozījums Nr. 1188
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka prasību, lai visiem
datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja 
vadības struktūras locekļiem kopumā 
vienmēr būtu pietiekami laba reputācija, 
pietiekama kompetence, prasmes un 
pieredze un lai viņi veltītu pietiekami 
daudz laika savu pienākumu veikšanai.

Datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja 
vadības struktūras locekļiem kopumā 
vienmēr ir pietiekami laba reputācija, 
pietiekama kompetence, prasmes un 
pieredze un lai viņi veltītu pietiekami 
daudz laika savu pienākumu veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITR ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
ieviestas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi ir ekvivalenti ECR iesniegtajiem KPD IV grozījumu 
priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vadības struktūrai ir atbilstošas kolektīvās 
kompetences, prasmes un pieredze, lai 
spētu izprast datu pārskatu sniegšanas 

Vadības struktūrai ir atbilstošas kolektīvās 
kompetences, prasmes un pieredze, lai 
spētu izprast datu pārskatu sniegšanas 
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pakalpojumu uzņēmuma darbības. 
Dalībvalsts nodrošina, ka katrs vadības 
struktūras loceklis rīkojas godīgi, integrēti 
un, pieņemot neatkarīgus lēmumus, lai 
efektīvi novērtētu un apstrīdētu augstākā 
līmeņa vadības lēmumus.

pakalpojumu uzņēmuma darbības. Katrs 
vadības struktūras loceklis rīkojas godīgi, 
integrēti un, pieņemot neatkarīgus 
lēmumus, lai efektīvi novērtētu un 
apstrīdētu augstākā līmeņa vadības 
lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz korporatīvo pārvaldību ir ļoti svarīgi FITR ieviest tādas pašas prasības, kādas ir 
ieviestas KPD IV. Tāpēc šie grozījumi ir ekvivalenti ECR iesniegtajiem KPD IV grozījumu 
priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 1190
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus organizators iesniedz atļaujas 
pieprasījumu darboties ar apstiprinātu 
publicēšanas struktūru, konsolidētu datu 
lentes nodrošinātāju vai apstiprinātu 
pārskatu sistēmu un apstiprinātas 
publicēšanas struktūras, konsolidētas datu 
sistēmas nodrošinātāja vai apstiprinātas 
pārskatu sistēmas vadības struktūras 
locekļi ir tie paši regulēta tirgus vadības 
struktūras vadības locekļi, tiek uzskatīts, ka 
šīs personas atbilst šā punkta pirmajā daļā 
noteiktajām prasībām.

Ja tirgus organizators iesniedz atļaujas 
pieprasījumu darboties ar apstiprinātu 
publicēšanas struktūru vai apstiprinātu 
pārskatu sistēmu un apstiprinātas 
publicēšanas struktūras vai apstiprinātas 
pārskatu sistēmas vadības struktūras 
locekļi ir tie paši regulēta tirgus vadības 
struktūras vadības locekļi, tiek uzskatīts, ka 
šīs personas atbilst šā punkta pirmajā daļā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1191
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
65.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

65.a pants
Eiropas konsolidētās datu lentes izveide

1. Vienotu Eiropas konsolidēto datu lenti 
izveido, lai konsolidētu visus datus par 
kapitāla vērtspapīru darījumiem un 
darījumiem ar līdzīgiem instrumentiem, 
kurus ir atļauts tirgot regulētā tirgū vai
kurus tirgo regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā. 
2. Eiropas konsolidēto datu lenti pārvalda 
vienota ES struktūra saskaņā ar Eiropas 
Komisijas noteiktām prasībām deleģētajos 
aktos. Deleģētajos aktos arī paredz 
kārtību šīs struktūras izveidei Eiropas 
Komisijas atklāta konkursa rezultātā.
3. Eiropas konsolidēto datu lenti 
paplašina attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kuri nav saistīti ar 
kapitāla vērstpapīriem, jo īpaši 
obligācijām, vismaz divus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 1192
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apstiprinātās publicēšanas struktūras 
publicētajā informācijā ietver vismaz 
informāciju par:
a) finanšu instrumenta identifikatoru;
b) cenu, par kādu darījums noslēgts;
c) darījuma apjomu;
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d) darījuma veikšanas laiku;
e) laiku, kad tika nosūtīts paziņojums par 
darījumu;
f) darījuma cenas pierakstu;
g) tirdzniecības vietu, kurā darījums 
izpildīts, vai arī kodu “OTC” 
(“ārpusbiržas tirdzniecības darījums”);
h) vajadzības gadījumā norādi, ka 
darījums tika veikts īpašos apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais komerciālais risinājums tirgus datiem sniegs precīzus un pieejamus konsolidētus 
datus tikai tad, ja EVTI izdos kopīgus Eiropas datu standartus un ja pēc tam regulētās 
apstiprinātās publicēšanas struktūras, kas publicē tirgus datus, nodrošinās datu kvalitāti un 
konsekvenci.

Grozījums Nr. 1193
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piederības dalībvalsts nosaka prasību 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātājam 
noteikt atbilstošu politiku un pasākumus, 
lai apkopotu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/… [FITR] 5. un 19. pantu 
publiskoto informāciju, konsolidētu to 
nepārtrauktā elektroniskā datu plūsmā un 
darītu to publiski pieejamu reāllaikā, cik 
vien tas ir tehniski iespējams, atbilstīgi 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem, 
ietverot vismaz informāciju par sekojošo:

Piederības dalībvalsts nosaka prasību 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātājam 
noteikt atbilstošu politiku un pasākumus, 
lai apkopotu saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/… [FITR] 5. un 19. pantu 
publiskoto informāciju, konsolidētu to 
nepārtrauktā elektroniskā datu plūsmā un 
darītu to publiski pieejamu reāllaikā, 
atbilstīgi pamatotiem komerciāliem 
nosacījumiem, ietverot vismaz informāciju 
par sekojošo:

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no šaubām, vislabāk formulējumu „cik vien tas ir tehniski iespējams” būtu 
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aizstāt ar vārdu „reāllaikā”. Tas atbilst formulējumam FITR I, ko galvenokārt piemēro 
ārpusbiržas pēctirdzniecības pārredzamībai, kas ļauj uzskatīt par reāllaiku kavēšanos līdz 
divām trim minūtēm gadījumos, ja darījumu slēdz pa tālruni.

Grozījums Nr. 1194
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vajadzības gadījumā automatizēta 
tirdzniecības sistēma, kas ģenerēja 
darījumus;

Or. en

Pamatojums

Tā kā lielāko daļu no darījumu apjoma ģenerē nevis cilvēki, bet algoritmi, ir svarīgi zināt, 
kurš algoritms izmantots.

Grozījums Nr. 1195
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – 1. daļa – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) ja darījums tika veikts ārpusbiržas 
tirgū, darījuma veids;

Or. en

Grozījums Nr. 1196
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) ja darījums bija īsā pārdošana 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 236/2012 
2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto 
definīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1197
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju dara pieejamu bez maksas
15 minūtes pēc darījuma publicēšanas. 
Piederības dalībvalsts nosaka prasību, ka 
konsolidētu datu lentes nodrošinātājam 
jāvar efektīvi un konsekventi izplatīt šo
informāciju tā, lai nodrošinātu ātru pieeju 
informācijai nediskriminējošā veidā un 
tādos formātos, lai tā būtu tirgus 
dalībniekiem viegli pieejama un 
izmantojama.

Konsolidēto pēctirdzniecības informāciju 
dara pieejamu, publiskai informācijai 
nepiemērojot datu licences nodevas, 
15 minūtes pēc publicēšanas. Reāllaika 
dati ir pieejami tirgus profesionāļiem 
saskaņā ar pamatotiem konsolidētu datu 
lentes nodrošinātāja komerciāliem 
noteikumiem. Piederības dalībvalsts 
nosaka prasību, ka konsolidētu datu lentes 
nodrošinātājam jāvar efektīvi un 
konsekventi izplatīt šo informāciju tā, lai 
nodrošinātu ātru pieeju informācijai 
nediskriminējošā veidā un tādos formātos, 
lai tā būtu tirgus dalībniekiem viegli 
pieejama un izmantojama.

Or. en

Pamatojums

Informāciju dara pieejamu bez maksas 15 minūtes pēc darījuma publicēšanas. Formulējums 
būtu jāprecizē, lai konsolidētu datu lentes nodrošinātājs varētu saņemt maksu par datu 
apkopošanas pakalpojumiem. Tā kā šajā gadījumā datu avoti (tirdzniecības vietas) neiekasētu 
nekādas datu licences nodevas, būtu jāpiedāvā izmaksu ziņā ļoti efektīvs risinājums.
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Grozījums Nr. 1198
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vajadzības gadījumā automatizēta 
tirdzniecības sistēma, kas ģenerēja 
darījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1199
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 2. punkts – 1. daļa – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) ja darījums tika veikts ārpusbiržas 
tirgū, darījuma veids;

Or. en

Grozījums Nr. 1200
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju dara pieejamu bez maksas
15 minūtes pēc darījuma publicēšanas. 
Piederības dalībvalsts nosaka prasību, ka 
konsolidētu datu lentes nodrošinātājam 

Konsolidēto pēctirdzniecības informāciju 
dara pieejamu, publiskai informācijai 
nepiemērojot datu licences nodevas, 
15 minūtes pēc darījuma publicēšanas. 
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jāvar efektīvi un konsekventi izplatīt šo
informāciju tā, lai nodrošinātu ātru pieeju 
informācijai nediskriminējošā veidā un 
tādos formātos, lai tā būtu tirgus 
dalībniekiem viegli pieejama un 
izmantojama.

Reāllaika dati ir pieejami tirgus 
profesionāļiem saskaņā ar saprātīgiem 
konsolidētu datu lentes nodrošinātāja 
komerciāliem noteikumiem. Piederības 
dalībvalsts nosaka prasību, ka konsolidētu 
datu lentes nodrošinātājam jāvar efektīvi 
un konsekventi izplatīt šo informāciju tā, 
lai nodrošinātu ātru pieeju informācijai 
nediskriminējošā veidā un tādos formātos, 
lai tā būtu tirgus dalībniekiem viegli 
pieejama un izmantojama.

Or. en

Pamatojums

Informāciju dara pieejamu bez maksas 15 minūtes pēc darījuma publicēšanas. Formulējums 
būtu jāprecizē, lai konsolidētu datu lentes nodrošinātājs varētu saņemt maksu par datu 
apkopošanas pakalpojumiem. Tā kā šajā gadījumā datu avoti (tirdzniecības vietas) neiekasētu 
nekādas datu licences nodevas, būtu jāpiedāvā izmaksu ziņā ļoti efektīvs risinājums.

Grozījums Nr. 1201
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts nosaka prasību 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātājam 
nodrošināt, ka nosūtītie dati ir konsolidēti 
no vismaz regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, 
regulētām tirdzniecības sistēmām un 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām un 
finanšu instrumentiem, kas konkretizēti 
8. punkta c) apakšpunktā minētajos 
deleģētajos aktos.

3. Piederības dalībvalsts nosaka prasību 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātājam 
nodrošināt, ka nosūtītie dati ir konsolidēti 
no visiem regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, 
regulētām tirdzniecības sistēmām un 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām un 
finanšu instrumentiem, uz kuriem attiecas 
šī direktīva, lai garantētu pilnīgas 
konsolidētu datu lentes nodrošināšanu.

Or. en

Pamatojums

Pilnas konsolidētu datu lentes izveidošanu, iesaistot konkurējošus komerciālos pakalpojumu 
sniedzējus, ir iespējams panākt tikai tādā gadījumā, ja tiek noteikta prasība konsolidēt visu 
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reģistrēto apstiprināšanas publicēšanas struktūru datus. Tādā gadījumā tiks konsolidēti visi 
darījumi, par kuriem ir nosūtīti paziņojumi. Konsolidētas datu sistēmas nodrošinātāji 
turpinās konkurēt, bet ieguldītāju rīcībā būs pilnīga konsolidētu datu lente, kas ļauj tiem 
pārbaudīt, vai viņu tirdzniecības darījumos patiešām ir sasniegta labākā izpilde.

Grozījums Nr. 1202
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts nosaka prasību 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātājam 
nodrošināt, ka nosūtītie dati ir konsolidēti 
no vismaz regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, 
regulētām tirdzniecības sistēmām un 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām un 
finanšu instrumentiem, kas konkretizēti 
8. punkta c) apakšpunktā minētajos 
deleģētajos aktos.

3. EVTI nosaka prasību konsolidētas datu 
sistēmas nodrošinātājam nodrošināt, ka 
nosūtītie dati ir konsolidēti no vismaz 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām, regulētām 
tirdzniecības sistēmām un apstiprinātām 
publicēšanas struktūrām un visiem finanšu 
instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.
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Grozījums Nr. 1203
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piederības dalībvalsts nosaka prasību 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātājam 
nodrošināt, ka nosūtītie dati ir konsolidēti 
no vismaz regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām,
regulētām tirdzniecības sistēmām un 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām un 
finanšu instrumentiem, kas konkretizēti 
8. punkta c) apakšpunktā minētajos 
deleģētajos aktos.

3. Piederības dalībvalsts nosaka prasību 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātājam 
nodrošināt, ka nosūtītie dati ir konsolidēti 
no vismaz regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām un 
finanšu instrumentiem, kas konkretizēti 
8. punkta c) apakšpunktā minētajos 
deleģētajos aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 1204
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem 
precizē, kas ir pamatoti komerciāli 
nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi datu 
plūsmām atbilstīgi 1. un 2. punktam.

7. Komisija līdz [...]* pieņem deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, ar kuriem precizē, kas ir 
pamatoti komerciāli nosacījumi, lai 
nodrošinātu piekļuvi datu plūsmām 
atbilstīgi 1. un 2. punktam.

_________________
*OV: lūdzu, ievietot datumu ― 6 mēneši 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en
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Pamatojums

Precizējumi un Eiropas Komisijas darbības termiņa noteikšana.

Grozījums Nr. 1205
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus tiesību aktus saskaņā ar 94. pantu 
attiecībā uz šādiem pasākumiem, ar ko 
nosaka:

8. Komisija līdz [...]* pieņem deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā 
uz šādiem pasākumiem, ar ko nosaka:

_________________
*OV: lūdzu, ievietot datumu ― 6 mēneši 
pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Precizējumi un Eiropas Komisijas darbības termiņa noteikšana.

Grozījums Nr. 1206
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) to tirdzniecības vietu un apstiprinātu 
publicēšanas struktūru un to finanšu 
instrumentu datus, kam jābūt pieejamiem 
datu plūsmā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1207
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) to tirdzniecības vietu un apstiprinātu 
publicēšanas struktūru un to finanšu 
instrumentu datus, kam jābūt pieejamiem 
datu plūsmā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Grozījums Nr. 1208
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 8. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) citus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka 
dažādu konsolidētas datu plūsmas 

d) citus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka 
dažādu konsolidētas datu plūsmas 
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nodrošinātāju publicētā informācija ir 
saskaņota un to var pilnībā savietot un 
salīdzināt ar līdzīgiem datiem no citiem 
avotiem.

nodrošinātāju publicētā informācija ir 
vienāda.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā priekšlikumā, iespējams, tika atspoguļota pašreizējā tirgus prakse (divus krasi 
atšķirīgus datu kopumus ir iespējams savstarpēji saskaņot, ja var izskaidrot to starpības). 
Tomēr tajā nav panākts vienots datu kopums, kam var piekļūt no vairākiem avotiem. Tādēļ to 
tiek mēģināts panākt ar šo grozījumu.

Grozījums Nr. 1209
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Komisija ieceļ vienotu Eiropas 
konsolidētas datu sistēmas nodrošinātāju 
godīgā un pārredzamā atklātā konkursā. 
Ieceļot konsolidētas datu sistēmas 
nodrošinātāju, Komisija ņem vērā 
apmēru, kādā kandidāti spēj izpildīt šajā 
pantā ietvertos nosacījumus, piedāvāto 
pakalpojumu kvalitāti un cenu.
Lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu 
atklātu konkursu, EVTI izstrādā 
regulatīvo tehnisko projektu standartus, 
kuros tiek paredzētas normas, kuras 
jāievēro atklātā konkursa gaitā.

Or. en

Pamatojums

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
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confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Grozījums Nr. 1210
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
67.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

67.a pants
Vienota konsolidēto datu bāze

EVTI līdz […iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
atzinumu par kvalitatīvas pēctirdzniecības 
informācijas pieejamību, kas darīta 
zināma atklātībai saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. .../... [FITR] 5. un 19. pantu, 
konsolidētā veidā atspoguļojot visu tirgu 
kopumā, saskaņā ar standartiem, kas 
lietotājiem ir viegli saprotami, un par 
pieņemamu cenu.
Ja EVTI uzskata, ka pēctirdzniecības 
informācija, kas darīta zināma atklātībai 
saskaņā ar 5. un 19. pantu nav pieejama 
vai nav kvalitatīva, vai neatspoguļo visu 
tirgu kopumā, EVTI sniedz negatīvu 
atzinumu.
Gadījumā, ja tiek sniegts negatīvs 
atzinums, Komisija trīs mēnešu laikā pēc 
negatīvā atzinuma saņemšanas no EVTI 
saskaņā ar 94. pantu pieņem deleģēto 
aktu attiecībā uz pasākumiem, kas 
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paredzēti, lai izveidotu vienotu struktūru, 
kas nodrošina konsolidētu datu lenti par 
pēctirdzniecības informāciju, kas darīta 
zināma atklātībai saskaņā ar 5. un 
19. pantu.
EVTI līdz […]** iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
atzinumu par kvalitatīvas pēctirdzniecības 
informācijas pieejamību, kas darīta 
zināma atklātībai saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. .../... [FITR] 9. un 20. pantu, 
konsolidētā veidā atspoguļojot visu tirgu 
kopumā, saskaņā ar standartiem, kas 
lietotājiem ir viegli saprotami, un par 
pieņemamu cenu.
Ja EVTI uzskata, ka pēctirdzniecības 
informācija, kas darīta zināma atklātībai 
saskaņā ar 9. un 20. pantu, nav pieejama 
vai nav kvalitatīva, vai neatspoguļo visu 
tirgu kopumā, EVTI sniedz negatīvu 
atzinumu.
Gadījumā, ja tiek sniegts negatīvs 
atzinums, Komisija trīs mēnešu laikā pēc 
negatīvā atzinuma saņemšanas no EVTI 
saskaņā ar 94. pantu pieņem deleģēto 
aktu attiecībā uz pasākumiem, kas 
paredzēti, lai izveidotu vienotu struktūru, 
kas nodrošina konsolidētu datu lenti par 
pēctirdzniecības informāciju, kas darīta 
zināma atklātībai saskaņā ar 9. un 
20. pantu.
_____________________
* OV: lūdzu, ievietot datumu ― 6 mēneši 
pēc šīs direktīvas piemērošanas dienas.
** OV: lūdzu, ievietot datumu ― 1 gads 
pēc šīs direktīvas piemērošanas dienas.

Or. en


