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Grozījums Nr. 97
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Finanšu krīze ir norādījusi vājās vietas 
finanšu tirgu pārredzamībā. Tādēļ
pārredzamības stiprināšana ir viens no 
kopīgiem principiem finanšu sistēmas 
stiprināšanai, kā apstiprināts 2009. gada 
2. aprīlī Londonā notikušās G20 sanāksmes 
deklarācijā. Lai stiprinātu pārredzamību un 
uzlabotu finanšu instrumentu iekšējā tirgus 
darbību, būtu jāizveido jaunas vadlīnijas, 
nosakot vienotas prasības darījumu 
pārredzamībai finanšu instrumentu tirgos. 
Jāizstrādā plaši noteikumi visdažādākajiem 
finanšu instrumentiem. Šie noteikumi 
papildinās pārredzamības prasības 
rīkojumiem un darījumiem, kas ir saistīti ar 
akcijām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvā 2004/39/EK.

(1) Nesenā finanšu krīze ir vēlreiz 
pierādījusi, ka tirgi nekādā ziņā nav 
efektīvi. Drīzāk tieši pretēji —
nepietiekami regulēti tirgi kļūst 
nepārredzami, veicinot pārmērīgas 
spekulācijas un ekonomisko burbuļu 
veidošanos ar ārkārtīgi negatīvām 
sociālām un ekonomiskām sekām. Šīs 
pārskatīšanas mērķis ir izbeigt postošās 
spekulācijas un atbalstīt ietaupījumu 
novirzīšanu produktīvu ieguldījumu 
veikšanai. Pārredzamības stiprināšana ir 
viens no kopīgiem principiem finanšu 
sistēmas stiprināšanai, kā apstiprināts 
2009. gada 2. aprīlī Londonā notikušās 
G20 sanāksmes deklarācijā. Lai stiprinātu 
pārredzamību un uzlabotu finanšu 
instrumentu iekšējā tirgus darbību, būtu 
jāizveido jaunas vadlīnijas, nosakot 
vienotas prasības darījumu pārredzamībai 
finanšu instrumentu tirgos. Jāizstrādā plaši 
noteikumi visdažādākajiem finanšu 
instrumentiem. Šie noteikumi papildinās 
pārredzamības prasības rīkojumiem un 
darījumiem, kas ir saistīti ar akcijām, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvā 2004/39/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāievieš regulēta tirgus un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
definīcijas un tās savstarpēji jāsalāgo, 
tādējādi parādot, ka tās pārstāv vienu un to 
pašu regulētas tirdzniecības darbību. 
Definīcijās nebūtu jāiekļauj divpusējas 
sistēmas, kurās ieguldījumu sabiedrība veic 
tirdzniecību savā vārdā, arī kā ar risku 
nesaistīts darījuma partneris starp pircēju 
un pārdevēju. Termins „sistēma” sevī 
ietver gan tirgus, kurus veido noteikumu 
kopums un tirdzniecības platforma, gan 
tirgus, kuru darbības pamatā ir tikai 
noteikumu kopums. Regulētiem tirgiem un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām nav 
pienākuma nodrošināt „tehnisku“ sistēmu 
rīkojumu saskaņošanai. Šīs direktīvas 
nolūkā regulēts tirgus vai daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma ir tāds tirgus, kuru 
veido tikai tādu noteikumu kopums, kuri 
regulē aspektus saistībā ar dalību šādā 
tirgū, atļauju tirgot instrumentus, 
tirdzniecību starp dalībniekiem, pārskatu 
sniegšanu un — pēc iespējas — pienākumu 
nodrošināt pārredzamību, un uzskata, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem veikti 
darījumi tiek veikti atbilstīgi regulēta tirgus 
sistēmai vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai. Termins „pirkšanas un 
pārdošanas intereses” jāsaprot plašā 
nozīmē, un tajā iekļauti rīkojumi, cenu 
piedāvājumi un norādes par interesi. 
Prasība savienot intereses sistēmā, 
izmantojot sistēmas organizētāja izveidotus 
nediskrecionārus noteikumus, nozīmē 
savienot šādas intereses atbilstīgi sistēmas 
noteikumiem vai ar sistēmas protokola vai 
iekšēju darbības procedūru (tostarp ar 
datoru programmatūrā ietvertu procedūru) 
palīdzību. Termins „nediskrecionāri 
noteikumi” nozīmē, ka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem ieguldījumu sabiedrībai, kura 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nevar piemērot diskrecionārus principus 
šādu interešu iespējamai mijiedarbībai. 

(6) Būtu jāprecizē regulēta tirgus un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
definīcijas un tās arī turpmāk savstarpēji 
jāsalāgo, tādējādi parādot, ka tās pārstāv 
vienu un to pašu regulētas tirdzniecības 
darbību. Definīcijās nebūtu jāiekļauj 
divpusējas sistēmas, kurās ieguldījumu 
sabiedrība veic tirdzniecību savā vārdā, arī 
kā ar risku nesaistīts darījuma partneris 
starp pircēju un pārdevēju. Termins 
„sistēma” sevī ietver gan tirgus, kurus 
veido noteikumu kopums un tirdzniecības 
platforma, gan tirgus, kuru darbības pamatā 
ir tikai noteikumu kopums. Regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām nav pienākuma nodrošināt 
„tehnisku“ sistēmu rīkojumu saskaņošanai. 
Šīs direktīvas nolūkā regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma ir tāds 
tirgus, kuru veido tikai tādu noteikumu 
kopums, kuri regulē aspektus saistībā ar 
dalību šādā tirgū, atļauju tirgot 
instrumentus, tirdzniecību starp 
dalībniekiem, pārskatu sniegšanu un — pēc 
iespējas — pienākumu nodrošināt 
pārredzamību, un uzskata, ka saskaņā ar 
šādiem noteikumiem veikti darījumi tiek 
veikti atbilstīgi regulēta tirgus sistēmai vai 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai. 
Termins „pirkšanas un pārdošanas 
intereses” jāsaprot plašā nozīmē, un tajā 
iekļauti rīkojumi, cenu piedāvājumi un 
norādes par interesi. Lai novērstu vienu no 
lielākajām neskaidrībām, ko radījusi 
sākotnējā direktīva, regulēta tirgus un
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
definīcijās nevajadzētu iekļaut atsauci uz 
prasībām attiecībā uz šīm tirdzniecības 
vietām. Attiecībā uz šīm divām 
tirdzniecības vietām būtu jāsaglabā 
līdzšinējās prasības, taču tās jāparedz 
nesaistīti ar definīcijām, lai nodrošinātu, 
ka definīcijās aptverta tirdzniecības 
darbība, uz ko attiecas skaidru noteikumu 
kopums. Viena no būtiskajām prasībām 
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Saskaņā ar definīcijām intereses 
savienojamas tā, lai tiktu noslēgts līgums, 
kas nozīmē, ka izpilde tiek veikta atbilstīgi 
sistēmas noteikumiem vai ar sistēmas 
protokola vai iekšēju darbības procedūru 
palīdzību.

attiecas uz pienākumu savienot intereses 
sistēmā, izmantojot sistēmas organizētāja 
izveidotus nediskrecionārus noteikumus, 
un tas nozīmē savienot šādas intereses 
atbilstīgi sistēmas noteikumiem vai ar 
sistēmas protokola vai iekšēju darbības 
procedūru (tostarp ar datoru 
programmatūrā ietvertu procedūru) 
palīdzību. Termins „nediskrecionāri 
noteikumi” nozīmē, ka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem ieguldījumu sabiedrībai, kura 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nevar piemērot diskrecionārus principus 
šādu interešu iespējamai mijiedarbībai. 
Saskaņā ar definīcijām intereses 
savienojamas tā, lai tiktu noslēgts līgums, 
kas nozīmē, ka izpilde tiek veikta atbilstīgi 
sistēmas noteikumiem vai ar sistēmas 
protokola vai iekšēju darbības procedūru 
palīdzību.

Or. en

Pamatojums

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Grozījums Nr. 99
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāievieš regulēta tirgus un
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
definīcijas un tās savstarpēji jāsalāgo, 

(6) Būtu jāievieš regulēta tirgus,
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas un 
regulētās tirdzniecības sistēmas
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tādējādi parādot, ka tās pārstāv vienu un to 
pašu regulētas tirdzniecības darbību. 
Definīcijās nebūtu jāiekļauj divpusējas
sistēmas, kurās ieguldījumu sabiedrība
veic tirdzniecību savā vārdā, arī kā ar 
risku nesaistīts darījuma partneris starp 
pircēju un pārdevēju. Termins „sistēma” 
sevī ietver gan tirgus, kurus veido 
noteikumu kopums un tirdzniecības 
platforma, gan tirgus, kuru darbības pamatā 
ir tikai noteikumu kopums. Regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām nav pienākuma nodrošināt 
„tehnisku“ sistēmu rīkojumu 
saskaņošanai. Šīs direktīvas nolūkā 
regulēts tirgus vai daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma ir tāds tirgus, kuru 
veido tikai tādu noteikumu kopums, kuri 
regulē aspektus saistībā ar dalību šādā 
tirgū, atļauju tirgot instrumentus, 
tirdzniecību starp dalībniekiem, pārskatu 
sniegšanu un — pēc iespējas — pienākumu 
nodrošināt pārredzamību, un uzskata, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem veikti 
darījumi tiek veikti atbilstīgi regulēta tirgus 
sistēmai vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai. Termins „pirkšanas un 
pārdošanas intereses” jāsaprot plašā 
nozīmē, un tajā iekļauti rīkojumi, cenu 
piedāvājumi un norādes par interesi. 
Prasība savienot intereses sistēmā, 
izmantojot sistēmas organizētāja izveidotus 
nediskrecionārus noteikumus, nozīmē 
savienot šādas intereses atbilstīgi sistēmas 
noteikumiem vai ar sistēmas protokola vai 
iekšēju darbības procedūru (tostarp ar 
datoru programmatūrā ietvertu procedūru) 
palīdzību. Termins „nediskrecionāri 
noteikumi” nozīmē, ka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem ieguldījumu sabiedrībai, kura 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nevar piemērot diskrecionārus principus 
šādu interešu iespējamai mijiedarbībai.
Saskaņā ar definīcijām intereses 
savienojamas tā, lai tiktu noslēgts līgums, 
kas nozīmē, ka izpilde tiek veikta atbilstīgi 
sistēmas noteikumiem vai ar sistēmas 
protokola vai iekšēju darbības procedūru 

definīcijas, lai aptvertu regulētas 
daudzpusējas tirdzniecības darbību.
Regulēta tirgus un daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas definīcijas būtu 
jāsalāgo, parādot, ka tās efektīvi pārstāv 
vienu un to pašu regulētas tirdzniecības 
veidu. Regulētas tirdzniecības sistēmas 
definīcijai jābūt līdzīgai, taču tajā 
jāparedz regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizatoram lielāku rīcības brīvību 
attiecībā uz savu noteikumu un procedūru 
noteikšanu, lai nodrošinātu, ka šāda 
sistēma spēj aptver visas regulētas 
daudzpusējas tirdzniecības formas, kas 
neietilpst regulēta tirgus un daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas kategorijās. No 
definīcijām nevajadzētu izslēgt sistēmas, 
kurās organizētājs veic ar risku nesaistītu 
pamatdarbību un ir pircēja un pārdevēja 
starpnieks. Termins „sistēma” sevī ietver 
gan tirgus, kurus veido noteikumu kopums 
un tirdzniecības platforma, gan tirgus, kuru 
darbības pamatā ir tikai noteikumu 
kopums. Regulētiem tirgiem,
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām nav 
pienākuma izmantot centralizēta rīkojumu 
reģistra sistēmu rīkojumu saskaņošanai, 
taču tās var izmantot citus tirdzniecības 
protokolus, tostarp sistēmas, kurās 
lietotāji cenu piedāvājumus var pieprasīt 
vairākiem pakalpojumu sniedzējiem. Šīs 
direktīvas nolūkā regulēts tirgus,
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma ir tāds 
tirgus, kuru veido tikai tādu noteikumu 
kopums, kuri regulē aspektus saistībā ar 
dalību šādā tirgū, atļauju tirgot 
instrumentus, tirdzniecību starp 
dalībniekiem, pārskatu sniegšanu un — pēc 
iespējas — pienākumu nodrošināt 
pārredzamību, un uzskata, ka saskaņā ar 
šādiem noteikumiem veikti darījumi tiek 
veikti atbilstīgi regulēta tirgus sistēmai,
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai vai 
regulētai tirdzniecības sistēmai. Saskaņā 
ar definīcijām pirkšanas un pārdošanas 
intereses savienojamas tā, lai tiktu 
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palīdzību. noslēgts līgums, kas nozīmē, ka izpilde 
tiek veikta atbilstīgi sistēmas noteikumiem 
vai ar sistēmas protokola vai iekšēju 
darbības procedūru palīdzību. Termins 
„pirkšanas un pārdošanas intereses” 
jāsaprot plašā nozīmē, un tajā iekļauti 
rīkojumi, cenu piedāvājumi un norādes par 
interesi. Regulētiem tirgiem un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām 
būtu jāpiemēro prasība savienot intereses 
sistēmā, izmantojot sistēmas organizētāja 
izveidotus nediskriminējošus noteikumus, 
un tas nozīmē savienot šādas intereses 
atbilstīgi sistēmas noteikumiem vai ar
sistēmas protokola vai iekšēju darbības 
procedūru (tostarp ar datoru 
programmatūrā ietvertu procedūru) 
palīdzību. Saskaņā ar šādiem noteikumiem 
regulētam tirgum vai ieguldījumu 
sabiedrībai, kura vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, nevar piemērot 
diskrecionārus principus šādu interešu 
iespējamai mijiedarbībai.

Or. en

Pamatojums

Visām tirdzniecības vietām — regulētiem tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām — būtu jāpiemēro vienlīdz augstas prasības attiecībā uz 
pieeju sistēmai un tirdzniecības darījumu izpildi sistēmā. Taču nolūkā nodrošināt pietiekamu 
sistēmas elastīgumu, lai aptvertu brokeru šķērstīklus un tādas tirdzniecības vietas, kurās tirgo 
standartizētus un likvīdus atvasinātos finanšu instrumentus, regulētu tirdzniecības sistēmu 
organizētājiem ir jāparedz zināma rīcības brīvība savu noteikumu un procedūru noteikšanā.

Grozījums Nr. 100
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāievieš regulēta tirgus un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
definīcijas un tās savstarpēji jāsalāgo,

(6) Regulēta tirgus un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas definīcijām arī 
turpmāk savstarpēji jāsalāgo, tādējādi 
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tādējādi parādot, ka tās pārstāv vienu un to 
pašu regulētas tirdzniecības darbību. 
Definīcijās nebūtu jāiekļauj divpusējas 
sistēmas, kurās ieguldījumu sabiedrība veic 
tirdzniecību savā vārdā, arī kā ar risku 
nesaistīts darījuma partneris starp pircēju 
un pārdevēju. Termins „sistēma” sevī 
ietver gan tirgus, kurus veido noteikumu 
kopums un tirdzniecības platforma, gan 
tirgus, kuru darbības pamatā ir tikai 
noteikumu kopums. Regulētiem tirgiem un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām nav 
pienākuma nodrošināt „tehnisku“ sistēmu 
rīkojumu saskaņošanai. Šīs direktīvas 
nolūkā regulēts tirgus vai daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma ir tāds tirgus, kuru 
veido tikai tādu noteikumu kopums, kuri 
regulē aspektus saistībā ar dalību šādā 
tirgū, atļauju tirgot instrumentus, 
tirdzniecību starp dalībniekiem, pārskatu 
sniegšanu un — pēc iespējas — pienākumu 
nodrošināt pārredzamību, un uzskata, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem veikti 
darījumi tiek veikti atbilstīgi regulēta tirgus 
sistēmai vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai. Termins „pirkšanas un 
pārdošanas intereses” jāsaprot plašā 
nozīmē, un tajā iekļauti rīkojumi, cenu 
piedāvājumi un norādes par interesi. 
Prasība savienot intereses sistēmā, 
izmantojot sistēmas organizētāja izveidotus 
nediskrecionārus noteikumus, nozīmē 
savienot šādas intereses atbilstīgi sistēmas 
noteikumiem vai ar sistēmas protokola vai 
iekšēju darbības procedūru (tostarp ar 
datoru programmatūrā ietvertu procedūru) 
palīdzību. Termins „nediskrecionāri 
noteikumi” nozīmē, ka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem ieguldījumu sabiedrībai, kura 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nevar piemērot diskrecionārus principus 
šādu interešu iespējamai mijiedarbībai. 
Saskaņā ar definīcijām intereses 
savienojamas tā, lai tiktu noslēgts līgums, 
kas nozīmē, ka izpilde tiek veikta atbilstīgi 
sistēmas noteikumiem vai ar sistēmas 
protokola vai iekšēju darbības procedūru 

parādot, ka tās pārstāv vienu un to pašu 
regulētas tirdzniecības darbību. Definīcijās 
nebūtu jāiekļauj divpusējas sistēmas, kurās 
ieguldījumu sabiedrība veic tirdzniecību 
savā vārdā, arī kā ar risku nesaistīts 
darījuma partneris starp pircēju un 
pārdevēju. Termins „sistēma” sevī ietver 
gan tirgus, kurus veido noteikumu kopums 
un tirdzniecības platforma, gan tirgus, kuru 
darbības pamatā ir tikai noteikumu 
kopums. Regulētiem tirgiem un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām nav 
pienākuma nodrošināt „tehnisku“ sistēmu 
rīkojumu saskaņošanai. Šīs direktīvas 
nolūkā regulēts tirgus vai daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma ir tāds tirgus, kuru 
veido tikai tādu noteikumu kopums, kuri 
regulē aspektus saistībā ar dalību šādā 
tirgū, atļauju tirgot instrumentus, 
tirdzniecību starp dalībniekiem, pārskatu 
sniegšanu un — pēc iespējas — pienākumu 
nodrošināt pārredzamību, un uzskata, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem veikti 
darījumi tiek veikti atbilstīgi regulēta tirgus 
sistēmai vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai. Termins „pirkšanas un 
pārdošanas intereses” jāsaprot plašā 
nozīmē, un tajā iekļauti rīkojumi, cenu 
piedāvājumi un norādes par interesi. Lai 
skaidri noteiktu regulētu tirgu un 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
tirdzniecības darbību, regulēta tirgus un 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
definīcijām jāpiemēro skaidru noteikumu 
kopums. Tāpēc prasības attiecībā uz 
tirdzniecības vietu veidiem būtu jānosaka 
atsevišķi. Prasību nošķiršana attiecas uz 
pienākumu savienot intereses sistēmā, 
izmantojot sistēmas organizētāja izveidotus 
nediskriminējošus noteikumus, un tas
nozīmē savienot šādas intereses atbilstīgi 
sistēmas noteikumiem vai ar sistēmas 
protokola vai iekšēju darbības procedūru 
(tostarp ar datoru programmatūrā ietvertu 
procedūru) palīdzību. Termins 
„nediskrecionāri noteikumi” nozīmē, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem 
ieguldījumu sabiedrībai, kura vada 
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palīdzību. daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, nevar 
piemērot diskrecionārus principus šādu 
interešu iespējamai mijiedarbībai. Saskaņā 
ar definīcijām intereses savienojamas tā, lai 
tiktu noslēgts līgums, kas nozīmē, ka 
izpilde tiek veikta atbilstīgi sistēmas 
noteikumiem vai ar sistēmas protokola vai 
iekšēju darbības procedūru palīdzību.

Or. en

Pamatojums

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Grozījums Nr. 101
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāievieš regulēta tirgus un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
definīcijas un tās savstarpēji jāsalāgo, 
tādējādi parādot, ka tās pārstāv vienu un to 
pašu regulētas tirdzniecības darbību. 
Definīcijās nebūtu jāiekļauj divpusējas 
sistēmas, kurās ieguldījumu sabiedrība veic 
tirdzniecību savā vārdā, arī kā ar risku 
nesaistīts darījuma partneris starp pircēju 
un pārdevēju. Termins „sistēma” sevī 
ietver gan tirgus, kurus veido noteikumu 
kopums un tirdzniecības platforma, gan 
tirgus, kuru darbības pamatā ir tikai 
noteikumu kopums. Regulētiem tirgiem un 

(6) Būtu jāprecizē regulēta tirgus un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
definīcijas un tās savstarpēji jāsalāgo, 
tādējādi parādot, ka tās pārstāv vienu un to 
pašu regulētas tirdzniecības darbību. 
Definīcijās nebūtu jāiekļauj divpusējas 
sistēmas, kurās ieguldījumu sabiedrība veic 
tirdzniecību savā vārdā, arī kā ar risku 
nesaistīts darījuma partneris starp pircēju 
un pārdevēju. Termins „sistēma” sevī 
ietver gan tirgus, kurus veido noteikumu 
kopums un tirdzniecības platforma, gan 
tirgus, kuru darbības pamatā ir tikai 
noteikumu kopums. Regulētiem tirgiem un 
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daudzpusējām tirdzniecības sistēmām nav 
pienākuma nodrošināt „tehnisku“ sistēmu 
rīkojumu saskaņošanai. Šīs direktīvas 
nolūkā regulēts tirgus vai daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma ir tāds tirgus, kuru 
veido tikai tādu noteikumu kopums, kuri 
regulē aspektus saistībā ar dalību šādā 
tirgū, atļauju tirgot instrumentus, 
tirdzniecību starp dalībniekiem, pārskatu 
sniegšanu un — pēc iespējas — pienākumu 
nodrošināt pārredzamību, un uzskata, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem veikti 
darījumi tiek veikti atbilstīgi regulēta tirgus 
sistēmai vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai. Termins „pirkšanas un 
pārdošanas intereses” jāsaprot plašā 
nozīmē, un tajā iekļauti rīkojumi, cenu 
piedāvājumi un norādes par interesi. 
Prasība savienot intereses sistēmā, 
izmantojot sistēmas organizētāja izveidotus 
nediskrecionārus noteikumus, nozīmē 
savienot šādas intereses atbilstīgi sistēmas 
noteikumiem vai ar sistēmas protokola vai 
iekšēju darbības procedūru (tostarp ar 
datoru programmatūrā ietvertu procedūru) 
palīdzību. Termins „nediskrecionāri 
noteikumi” nozīmē, ka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem ieguldījumu sabiedrībai, kura 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nevar piemērot diskrecionārus principus 
šādu interešu iespējamai mijiedarbībai. 
Saskaņā ar definīcijām intereses 
savienojamas tā, lai tiktu noslēgts līgums, 
kas nozīmē, ka izpilde tiek veikta atbilstīgi 
sistēmas noteikumiem vai ar sistēmas 
protokola vai iekšēju darbības procedūru 
palīdzību.

daudzpusējām tirdzniecības sistēmām nav 
pienākuma nodrošināt „tehnisku“ sistēmu 
rīkojumu saskaņošanai. Šīs direktīvas 
nolūkā regulēts tirgus vai daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma ir tāds tirgus, kuru 
veido tikai tādu noteikumu kopums, kuri 
regulē aspektus saistībā ar dalību šādā 
tirgū, atļauju tirgot instrumentus, 
tirdzniecību starp dalībniekiem, pārskatu 
sniegšanu un — pēc iespējas — pienākumu 
nodrošināt pārredzamību, un uzskata, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem veikti 
darījumi tiek veikti atbilstīgi regulēta tirgus 
sistēmai vai daudzpusējai tirdzniecības 
sistēmai. Termins „pirkšanas un 
pārdošanas intereses” jāsaprot plašā 
nozīmē, un tajā iekļauti rīkojumi, cenu 
piedāvājumi un norādes par interesi. Viena 
no būtiskajām prasībām attiecas uz 
pienākumu savienot intereses sistēmā, 
izmantojot sistēmas organizētāja izveidotus 
nediskrecionārus noteikumus, un tas
nozīmē savienot šādas intereses atbilstīgi 
sistēmas noteikumiem vai ar sistēmas 
protokola vai iekšēju darbības procedūru 
(tostarp ar datoru programmatūrā ietvertu 
procedūru) palīdzību. Termins 
„nediskrecionāri noteikumi” nozīmē, ka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem 
ieguldījumu sabiedrībai, kura vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, nevar 
piemērot diskrecionārus principus šādu 
interešu iespējamai mijiedarbībai. Saskaņā 
ar definīcijām intereses savienojamas tā, lai 
tiktu noslēgts līgums, kas nozīmē, ka 
izpilde tiek veikta atbilstīgi sistēmas 
noteikumiem vai ar sistēmas protokola vai 
iekšēju darbības procedūru palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām tirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietām, jāievieš 
jauna regulētas tirdzniecības sistēmas 
kategorija. Šādas jaunas kategorijas 
definīcija ir plaša, lai gan patlaban, gan 
turpmāk tajā varētu ietvert tādu līgumu 
visu veidu regulētu izpildi un tādas
tirdzniecības organizēšanu, kuri neatbilst 
pastāvošo tirdzniecības vietu darbības vai 
regulējuma īpatnībām. Attiecīgi jāpiemēro 
atbilstīgas organizatoriskās struktūras 
prasības un pārredzamības noteikumi, kas 
veicina efektīvu informācijas atklāšanu par 
cenām. Jaunajā kategorijā tiks iekļautas
sistēmas, kurās brokeri izpilda divus 
pretējus klientu rīkojumus, nenosūtot tos 
tirgum, un šādas sistēmas var raksturot kā 
iekšējas elektroniskas rīkojumu 
savienošanas sistēmas, ko vada 
ieguldījumu sabiedrības, kuras izpilda 
viena klienta rīkojumu pret otra klienta 
rīkojumu. Jaunajā kategorijā arī tiks 
ietvertas sistēmas, kuras ir tiesīgas tirgot 
atvasinātus finanšu instrumentus, kam 
drīkst veikt klīringu un kas ir pietiekami 
likvīdi. Tajā netiks ietvertas sistēmas, 
kurās tirdzniecība faktiski netiek veikta vai 
netiek organizēta, piemēram, sistēmas, kas 
nodrošina tādu biļetenu publisku 
pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 
struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus.

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību, drošību un efektivitāti un 
nodrošinātu vienādus darbības noteikumus 
dažādām tirdzniecības pakalpojumu 
sniegšanas vietām, jāprecizē esošās
tirdzniecības vietu kategorijas nolūkā 
nodrošināt, ka visiem funkcionāli 
identiskiem tirdzniecības darījumiem tiek 
piemēroti identiski noteikumi. Šādiem 
precizējumiem būtu jānovērš visas 
būtiskākās neskaidrības, lai gan patlaban, 
gan turpmāk esošās tirdzniecības vietas
varētu nodrošināt līgumu visu veidu 
regulētu izpildi un tirdzniecības 
organizēšanu. Attiecīgi jāpiemēro 
identiskas organizatoriskās struktūras 
prasības un pārredzamības noteikumi, kas 
veicina efektīvu informācijas atklāšanu par 
cenām, kā arī identiski noteikumi, lai 
nodrošinātu objektīvu un 
nediskriminējošu darījumu izpildi un 
nediskriminējošu piekļuvi platformām. 
Regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un sistemātiska 
internalizētāja definīciju precizēšanai 
būtu jānodrošina, ka sistēmas, kurās 
brokeri izpilda divus pretējus klientu 
rīkojumus, nenosūtot tos tirgum, un kuras
var raksturot kā iekšējas elektroniskas 
rīkojumu savienošanas sistēmas, ko vada 
ieguldījumu sabiedrības, kuras izpilda 
viena klienta rīkojumu pret otra klienta 
rīkojumu, regulē vai nu kā daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, vai arī kā 
sistemātiskus internalizētājus atkarībā no 
to tirdzniecības darbības. Regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
sistemātiska internalizētāja precizētajās 
definīcijās būtu jāietver arī sistēmas, kuras 
ir tiesīgas tirgot atvasinātus finanšu 
instrumentus, kam drīkst veikt klīringu un 
kas ir pietiekami likvīdi. Taču tajās netiks 
ietvertas sistēmas, kurās tirdzniecība 
faktiski netiek veikta vai netiek organizēta, 
piemēram, sistēmas, kas nodrošina tādu 
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biļetenu publisku pieejamību, kuros tiek 
reklamētas pirkšanas un pārdošanas 
intereses, citas struktūras, kas apkopo 
potenciālās pirkšanas vai pārdošanas 
intereses vai sniedz elektroniskus 
pēctirdzniecības apstiprinājuma 
pakalpojumus, un šādas sistēmas arī 
turpmāk būtu jādefinē kā regulētas 
tirdzniecības sistēmas. 
(Šis grozījums (proti, „regulētu 
tirdzniecības sistēmu” svītrošana) attiecas
uz visu tekstu kopumā. Pieņemot šo 
grozījumu, jāveic attiecīgās izmaiņas visā 
tekstā, tostarp 2. pantā noteiktajā 
definīcijā.)

Or. en

Pamatojums

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Grozījums Nr. 103
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām tirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietām, jāievieš 
jauna regulētas tirdzniecības sistēmas 
kategorija. Šādas jaunas kategorijas 
definīcija ir plaša, lai gan patlaban, gan 
turpmāk tajā varētu ietvert tādu līgumu 
visu veidu regulētu izpildi un tādas 
tirdzniecības organizēšanu, kuri neatbilst 
pastāvošo tirdzniecības vietu darbības vai 
regulējuma īpatnībām. Attiecīgi jāpiemēro 
atbilstīgas organizatoriskās struktūras 
prasības un pārredzamības noteikumi, kas 
veicina efektīvu informācijas atklāšanu par 
cenām. Jaunajā kategorijā tiks iekļautas 
sistēmas, kurās brokeri izpilda divus 
pretējus klientu rīkojumus, nenosūtot tos 
tirgum, un šādas sistēmas var raksturot kā 
iekšējas elektroniskas rīkojumu 
savienošanas sistēmas, ko vada 
ieguldījumu sabiedrības, kuras izpilda 
viena klienta rīkojumu pret otra klienta 
rīkojumu. Jaunajā kategorijā arī tiks 
ietvertas sistēmas, kuras ir tiesīgas tirgot 
atvasinātus finanšu instrumentus, kam 
drīkst veikt klīringu un kas ir pietiekami 
likvīdi. Tajā netiks ietvertas sistēmas, kurās 
tirdzniecība faktiski netiek veikta vai 
netiek organizēta, piemēram, sistēmas, kas 
nodrošina tādu biļetenu publisku 
pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 
struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus.

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām 
daudzpusēju tirdzniecības pakalpojumu 
sniegšanas vietām, jāievieš jauna regulētas 
tirdzniecības sistēmas kategorija. Šādas 
jaunas kategorijas definīcija ir plaša, lai 
gan patlaban, gan turpmāk tajā varētu 
ietvert tādu līgumu visu veidu regulētu 
izpildi un tādas tirdzniecības organizēšanu, 
kuri neatbilst pastāvošo tirdzniecības vietu 
darbības vai regulējuma īpatnībām. 
Attiecīgi jāpiemēro atbilstīgas 
organizatoriskās struktūras prasības un 
pārredzamības noteikumi, kas veicina 
efektīvu informācijas atklāšanu par cenām. 
Jaunajā kategorijā tiks iekļautas sistēmas, 
kurās brokeri izpilda divus pretējus klientu 
rīkojumus, nenosūtot tos tirgum, un šādas 
sistēmas var raksturot kā iekšējas 
elektroniskas rīkojumu savienošanas 
sistēmas, ko sistēmas lietotāju labākajās 
interesēs vada ieguldījumu sabiedrības, 
kuras izpilda viena klienta rīkojumu pret 
otra klienta rīkojumu vai izmanto tām 
piederošu kapitālu. Jaunajā kategorijā arī 
tiks ietvertas sistēmas, kurām jābūt 
tiesīgām tirgot atvasinātus finanšu 
instrumentus, kam drīkst veikt klīringu un 
kas ir pietiekami likvīdi, bet kuras 
neatbilst pastāvošo tirdzniecības vietu 
īpatnībām. Tajā netiks ietvertas sistēmas, 
kurās tirdzniecība faktiski netiek veikta vai 
netiek organizēta, piemēram, sistēmas, kas 
nodrošina tādu biļetenu publisku 
pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 
struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā prasību standartizētus un likvīdus atvasinātos instrumentus tirgot tikai 
tirdzniecības vietās, ir jānosaka atļautas tirdzniecības vietas. Dažām atvasināto instrumentu 
tirdzniecības vietām jau ir izsniegtas atļaujas, un tās tiek regulētas kā daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, un būtu jānodrošina, ka šādu praksi var turpināt arī pēc pārskatītās 
FITD īstenošanas. Būtu jānodrošina, ka regulētu tirdzniecības sistēmu kategorijā var iekļaut 
visas parējās regulētas daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, kas vajadzīgas, lai atbalstītu 
pienācīgi funkcionējošu un efektīvu tirgu.

Grozījums Nr. 104
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām tirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietām, jāievieš 
jauna regulētas tirdzniecības sistēmas 
kategorija. Šādas jaunas kategorijas 
definīcija ir plaša, lai gan patlaban, gan 
turpmāk tajā varētu ietvert tādu līgumu 
visu veidu regulētu izpildi un tādas
tirdzniecības organizēšanu, kuri neatbilst 
pastāvošo tirdzniecības vietu darbības vai 
regulējuma īpatnībām. Attiecīgi 
jāpiemēro atbilstīgas organizatoriskās 
struktūras prasības un pārredzamības 
noteikumi, kas veicina efektīvu 
informācijas atklāšanu par cenām. Jaunajā 
kategorijā tiks iekļautas sistēmas, kurās 
brokeri izpilda divus pretējus klientu 
rīkojumus, nenosūtot tos tirgum, un šādas 
sistēmas var raksturot kā iekšējas 
elektroniskas rīkojumu savienošanas 
sistēmas, ko vada ieguldījumu sabiedrības, 
kuras izpilda viena klienta rīkojumu pret 
otra klienta rīkojumu. Jaunajā kategorijā 
arī tiks ietvertas sistēmas, kuras ir tiesīgas 
tirgot atvasinātus finanšu instrumentus, 
kam drīkst veikt klīringu un kas ir 
pietiekami likvīdi. Tajā netiks ietvertas

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un efektivitāti un 
nodrošinātu vienādus darbības noteikumus 
dažādām tirdzniecības pakalpojumu 
sniegšanas vietām, skaidri jānosaka, ka 
tirdzniecības vietām, kuras sniedz 
vienādus pakalpojumus, jāpiemēro 
vienādi noteikumi. Būtu jānodrošina, ka 
gan patlaban, gan turpmāk esošajās 
tirdzniecības vietās var veikt līgumu visu 
veidu regulētu izpildi un tirdzniecības 
organizēšanu. Attiecīgi vienādas
organizatoriskās struktūras prasības un 
pārredzamības noteikumi, kas veicina 
efektīvu informācijas atklāšanu par cenām, 
jāpiemēro platformām, kas ievēro 
identiskus noteikumus par pārredzamību, 
nediskrecionāru darījumu izpildi, 
nediskriminējošu piekļuvi un pilnīgu 
tirgus uzraudzību. Regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
sistemātiska internalizētāja definīcijām 
būtu jānodrošina, ka sistēmas, kurās 
brokeri izpilda divus pretējus klientu 
rīkojumus, nenosūtot tos tirgum, un kuras
var raksturot kā iekšējas elektroniskas 
rīkojumu savienošanas sistēmas, ko vada 
ieguldījumu sabiedrības, kuras izpilda 
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sistēmas, kurās tirdzniecība faktiski netiek 
veikta vai netiek organizēta, piemēram, 
sistēmas, kas nodrošina tādu biļetenu 
publisku pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 
struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus.

viena klienta rīkojumu pret otra klienta 
rīkojumu, regulē vai nu daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, vai arī sistemātiski 
internalizētāji atkarībā no tā, vai to 
tirdzniecības darbība ir daudzpusēja vai 
divpusēja. Regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un sistemātiska 
internalizētāja jaunajās definīcijās būtu 
jāietver arī sistēmas, kuras ir tiesīgas tirgot 
atvasinātus finanšu instrumentus, kam 
drīkst veikt klīringu un kas ir pietiekami 
likvīdi. Taču sistēmas, kurās tirdzniecība 
faktiski netiek veikta vai netiek organizēta, 
piemēram, sistēmas, kas nodrošina tādu 
biļetenu publisku pieejamību, kuros tiek 
reklamētas pirkšanas un pārdošanas 
intereses, citas struktūras, kas apkopo 
potenciālās pirkšanas vai pārdošanas 
intereses vai sniedz elektroniskus 
pēctirdzniecības apstiprinājuma 
pakalpojumus, arī turpmāk būtu jādefinē 
kā regulētas tirdzniecības sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Visām tirdzniecības platformām, kuras vada tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, 
būtu jāpiemēro vienādi noteikumi, tostarp noteikumi par pārredzamību, nediskrecionāru 
darījumu izpildi, nediskriminējošu pieeju un pilnīgu tirgus uzraudzību. Tirdzniecības vietā, 
kurā atsevišķas platformas neatbilst vienādiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par 
nediskrecionāru darījumu izpildi, apdraud tirdzniecības cenu noteikšanas procesu un 
ieguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 105
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām tirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietām, jāievieš 

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu efektivitāti 
un pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām tirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietām, skaidri 
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jauna regulētas tirdzniecības sistēmas 
kategorija. Šādas jaunas kategorijas 
definīcija ir plaša, lai gan patlaban, gan 
turpmāk tajā varētu ietvert tādu līgumu 
visu veidu regulētu izpildi un tādas
tirdzniecības organizēšanu, kuri neatbilst 
pastāvošo tirdzniecības vietu darbības vai 
regulējuma īpatnībām. Attiecīgi jāpiemēro 
atbilstīgas organizatoriskās struktūras 
prasības un pārredzamības noteikumi, kas 
veicina efektīvu informācijas atklāšanu par 
cenām. Jaunajā kategorijā tiks iekļautas
sistēmas, kurās brokeri izpilda divus 
pretējus klientu rīkojumus, nenosūtot tos 
tirgum, un šādas sistēmas var raksturot kā 
iekšējas elektroniskas rīkojumu 
savienošanas sistēmas, ko vada 
ieguldījumu sabiedrības, kuras izpilda 
viena klienta rīkojumu pret otra klienta 
rīkojumu. Jaunajā kategorijā arī tiks 
ietvertas sistēmas, kuras ir tiesīgas tirgot 
atvasinātus finanšu instrumentus, kam 
drīkst veikt klīringu un kas ir pietiekami 
likvīdi. Tajā netiks ietvertas sistēmas, 
kurās tirdzniecība faktiski netiek veikta vai 
netiek organizēta, piemēram, sistēmas, kas 
nodrošina tādu biļetenu publisku 
pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 
struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus.

jānosaka, ka tirdzniecības vietām, kuras 
sniedz vienādus pakalpojumus, jāpiemēro 
vienādi noteikumi. Esošajām tirdzniecības 
vietām jābūt tādām, lai varētu veikt līgumu 
visu veidu regulētu izpildi un tirdzniecības 
organizēšanu. Tirdzniecībai jāpiemēro 
atbilstīgi tirgus noteikumi (proti, 
noteikumi par pārredzamību, 
nediskrecionāru darījumu izpildi, 
nediskriminējošu piekļuvi un pilnīgu 
tirgus uzraudzību). Attiecīgi jāpiemēro 
vienādas organizatoriskās struktūras 
prasības un pārredzamības noteikumi, kas 
veicina efektīvu informācijas atklāšanu par 
cenām, un gan prasībām, gan arī 
noteikumiem jāpiemēro atbilstīgi tirgus 
noteikumi. Regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un sistemātiska 
internalizētāja definīciju precizēšanai 
būtu jānodrošina, ka sistēmas, kurās 
brokeri izpilda divus pretējus klientu 
rīkojumus, nenosūtot tos tirgum, un kuras
var raksturot kā iekšējas elektroniskas 
rīkojumu savienošanas sistēmas, ko vada 
ieguldījumu sabiedrības, kuras izpilda 
viena klienta rīkojumu pret otra klienta 
rīkojumu, regulē vai nu kā daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, vai arī 
sistemātiskus internalizētājus atkarībā no 
tā, vai tās veic attiecīgi daudzpusēju vai 
divpusēju tirdzniecību. Regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
sistemātiska internalizētāja precizētajās
definīcijās būtu jāietver arī sistēmas, kuras 
ir tiesīgas tirgot atvasinātus finanšu 
instrumentus, kam drīkst veikt klīringu un 
kas ir pietiekami likvīdi. Taču sistēmas, 
kurās tirdzniecība faktiski netiek veikta vai 
netiek organizēta, piemēram, sistēmas, kas 
nodrošina tādu biļetenu publisku 
pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 
struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus, arī turpmāk 
būtu jāregulē kā ārpusbiržas tirdzniecības 
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vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām tirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietām, jāievieš 
jauna regulētas tirdzniecības sistēmas 
kategorija. Šādas jaunas kategorijas 
definīcija ir plaša, lai gan patlaban, gan 
turpmāk tajā varētu ietvert tādu līgumu 
visu veidu regulētu izpildi un tādas 
tirdzniecības organizēšanu, kuri neatbilst 
pastāvošo tirdzniecības vietu darbības vai 
regulējuma īpatnībām. Attiecīgi jāpiemēro 
atbilstīgas organizatoriskās struktūras 
prasības un pārredzamības noteikumi, kas 
veicina efektīvu informācijas atklāšanu par 
cenām. Jaunajā kategorijā tiks iekļautas 
sistēmas, kurās brokeri izpilda divus 
pretējus klientu rīkojumus, nenosūtot tos 
tirgum, un šādas sistēmas var raksturot kā 
iekšējas elektroniskas rīkojumu 
savienošanas sistēmas, ko vada 
ieguldījumu sabiedrības, kuras izpilda 
viena klienta rīkojumu pret otra klienta 
rīkojumu. Jaunajā kategorijā arī tiks 
ietvertas sistēmas, kuras ir tiesīgas tirgot 
atvasinātus finanšu instrumentus, kam 
drīkst veikt klīringu un kas ir pietiekami 
likvīdi. Tajā netiks ietvertas sistēmas, kurās 
tirdzniecība faktiski netiek veikta vai 
netiek organizēta, piemēram, sistēmas, kas 
nodrošina tādu biļetenu publisku 
pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 

(7) Lai veicinātu Eiropas tirgu 
pārredzamību un nodrošinātu vienādus 
darbības noteikumus dažādām tirdzniecības 
pakalpojumu sniegšanas vietām, jāievieš 
jauna regulētas tirdzniecības sistēmas 
kategorija. Šādas jaunas kategorijas 
definīciju nosaka, lai ietvertu tikai tās 
sistēmas, kurām esošās kategorijas nav 
piemērojamas. Attiecīgi jāpiemēro 
atbilstīgas organizatoriskās struktūras 
prasības un pārredzamības noteikumi, kas 
veicina efektīvu informācijas atklāšanu par 
cenām. Tajā netiks ietvertas sistēmas, kurās 
tirdzniecība faktiski netiek veikta vai 
netiek organizēta, piemēram, sistēmas, kas 
nodrošina tādu biļetenu publisku 
pieejamību, kuros tiek reklamētas 
pirkšanas un pārdošanas intereses, citas 
struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus.
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struktūras, kas apkopo potenciālās 
pirkšanas vai pārdošanas intereses vai 
sniedz elektroniskus pēctirdzniecības 
apstiprinājuma pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Attiecībā uz akcijām ir nepieciešams 
kompetentas iestādes izdots pasūtījumu 
saskaņošanas iekšējo sistēmu, uz kurām 
nav attiecināmi tiesību akti par 
pirmstirdzniecības pārredzamību, 
apstiprinājums. Kompetentajai iestādei ir 
jo īpaši jāuzrauga, lai nevienam sistēmas 
dalībniekam netiktu piešķirtas īpašas 
privilēģijas informācijas vai pasūtījumu 
izpildes ziņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai garantētu cenu noteikšanas 
procesa kvalitāti akciju tirgū, ir jāparedz, 
ka pasūtījumu saskaņošanas iekšējās 
sistēmas, uz kurām nav attiecināmi tiesību 
akti par pirmstirdzniecības pārredzamību, 
nepārņem pārāk būtisku pasūtījumu 
apjomu salīdzinājumā ar tirgus vispārējo 
apjomu. Šim nolūkam ir jāaizliedz šādu 
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sistēmu apvienošana un jāparedz, ka 
pārsniedzot noteiktu robežvērtību, šīs 
sistēmas nevarēs saņemt daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai attiecīgā 
gadījumā regulēta tirgus statusu. Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei būtu 
jāizstrādā tehniski standarti šīs 
robežvērtības noteikšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) „Pasūtījumu saskaņošanas iekšējās 
sistēmas” ir jebkura elektroniska 
pasūtījumu saskaņošanas sistēma 
darījumiem ar akcijām vai līdzīgiem 
vērtspapīriem, kuru ieguldījumu 
uzņēmums izmanto, lai būtu iespējama 
klientu pasūtījumu un attiecīgā gadījumā 
darījumu veikšana savā vārdā, pielietojot 
kombinēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
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sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. 
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, tostarp 
sistēmā savienotus klientu rīkojumus, 
izmantojot tam piederošu kapitālu. 
Attiecīgi šādi organizētāji nevar darboties 
kā sistemātiski internalizētāji to vadītajā 
regulētajā tirdzniecības sistēmā.

sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. 
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, tostarp 
sistēmā savienotus klientu rīkojumus, 
izmantojot tam piederošu kapitālu, izņemot 
darījumus, kas saistīti ar sabiedrības 
tirgus uzturēšanas darbībām. Attiecīgi 
šādi organizētāji nevar darboties kā 
sistemātiski internalizētāji to vadītajā 
regulētajā tirdzniecības sistēmā. Tāpēc, lai 
nodrošinātu iespējamo interešu konfliktu 
saprātīgu pārvaldību, regulētas 
tirdzniecības sistēmas organizētājam būtu 
jāpiemēro tādi paši pienākumi kā 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai. Pildot 
šos pienākumus, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājam būtu jānodrošina, 
ka tiek nošķirtas tā darbības, kas saistītas 
ar regulētu tirdzniecības sistēmu, un 
tirdzniecības darbības, kas saistītas ar tam 
piederošo kapitālu, lai sistēmā 
nodrošinātu taisnīgu, pareizu un efektīvu 
mijiedarbību starp daudzkārtējām trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas 
interesēm (tostarp interesēm, kas saistītas 
ar organizētājam piederošo kapitālu).

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pieprasīts, lai regulētas tirdzniecības sistēmas ieviestu efektīvu kārtību 
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interešu konfliktu mazināšanai — kārtību, kādu piemēro daudzpusējās tirdzniecības sistēmās. 
Ir svarīgi, lai regulētas tirdzniecības sistēmas organizētājs saglabātu savu neitralitāti, 
izpildot klienta rīkojumus, izmantojot tam piederošu kapitālu, un, tā kā daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu esošā kārtība interešu konfliktu mazināšanai šķiet efektīva, šādas 
prasības būtu jāpiemēro arī regulētām tirdzniecības sistēmām.

Grozījums Nr. 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu.
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, 
tostarp sistēmā savienotus klientu 
rīkojumus, izmantojot tam piederošu 
kapitālu. Attiecīgi šādi organizētāji nevar 
darboties kā sistemātiski internalizētāji to 
vadītajā regulētajā tirdzniecības sistēmā.

(8) Ir jāprecizē esošās tirdzniecības vietas, 
lai nodrošinātu, ka visām daudzpusējām 
un divpusējām tirdzniecības darbībām tiek 
piemēroti vienādi noteikumi. It īpaši 
precizējot regulēta tirgus un daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas definīcijas un 
nosakot tiem piemērojamos režīmus, būtu 
jāprecizē, ka abām minētajām 
tirdzniecības vietām jāpiemēro 
diskrecionāri principi, izpildot darījumus.
Prasību par nediskrecionāru darījumu 
izpildi regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā pilnībā nošķir no 
prasībām, kas vērstas uz klientu un ko 
piemēro starpniekiem, izpildot klienta 
rīkojumus, un prasība par 
nediskrecionāru darījumu izpildi 
papildina minētās prasības. Tādējādi 
darījumam, kuru slēdz regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāturpina piemērot 
noteikumus par uzņēmējdarbības veikšanu 
un pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr
tā kā uz tirgu vērsti normatīvie 
pienākumi, kas saistīti ar tirdzniecības 
platformu, atšķiras no starpnieka 
pienākumiem, kas vērsti uz klientu, abiem 
platformu veidiem arī turpmāk jāpiemēro 
prasība nodrošināt nediskrecionāru 
darījumu izpildi.
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Or. en

Pamatojums

Tiek precizēts, ka nediskrecionāra darījumu izpilde ir ES tirgu regulējuma būtisks elements, 
no kura nevar atteikties. Ar šo grozījumu tiks nodrošināts, ka visas daudzpusējās tirdzniecības 
platformas — gan regulētie tirgi, gan arī daudzpusējās tirdzniecības sistēmas — arī turpmāk 
nodrošinās nediskrecionāru darījumu izpildi.

Grozījums Nr. 112
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. 
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, 
tostarp sistēmā savienotus klientu 
rīkojumus, izmantojot tam piederošu 
kapitālu. Attiecīgi šādi organizētāji nevar 
darboties kā sistemātiski internalizētāji to 
vadītajā regulētajā tirdzniecības sistēmā.

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. Šai 
prasībai būtu jānovērš iespēja, ka 
platformas organizētājs daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmā, ko tas vada, veic 
sistemātiska internalizētāja funkciju. 
Būtu jāparedz iespēja, ka īpašos 
apstākļos, it īpaši, ja tirgi ir mazāk likvīdi 
un ja ir mazāks tirgus dalībnieku skaits, 
regulēta tirdzniecības sistēma var 
izmantot savu kapitālu, lai veicinātu 
klienta rīkojumu izpildi. Tas ir īpaši 
būtiski tādu instrumentu tirgos, kas nav 
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kapitāla instrumenti.

Or. en

Pamatojums

Lai regulēta tirdzniecības sistēma varētu darboties, ieguldījumu sabiedrībai ir jāizmanto savs 
kapitāls, jo pircējas sabiedrības nevēlas kļūst par citu pircēju sabiedrību darījumu 
partneriem, radot nevēlamu risku procesa norisei. Tāpēc jāparedz iespēja regulētas 
tirdzniecības sistēmas organizētājam izmantot savu kapitālu, lai veicinātu klienta 
tirdzniecības darījumu izpildi un attiecīgi samazinātu risku, kas var rasties, izpildot rīkojumu 
pret cita klienta rīkojumu.

Grozījums Nr. 113
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu.
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, 
tostarp sistēmā savienotus klientu 
rīkojumus, izmantojot tam piederošu 

(8) Ir jāprecizē esošās tirdzniecības vietas, 
lai nodrošinātu, ka vienādām 
tirdzniecības darbībām piemēro vienādus 
noteikumus. It īpaši precizējot regulēta 
tirgus un daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas definīcijas, būtu skaidri 
jānosaka, ka nediskrecionāra darījumu 
izpilde regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā ir pilnībā nošķirta no 
prasībām, kas vērstas uz klientu un ko 
piemēro starpniekiem, izpildot klienta 
rīkojumus, un ka nediskrecionāra 
darījumu izpilde papildina minētās 
prasības. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, ko vada ieguldījumu 
sabiedrība vai tirgus organizētājs, būtu 
jāturpina piemērot noteikumus par 
uzņēmējdarbības veikšanu un pienākumu 
nodrošināt labāko darījuma izpildi un 
klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr, tā kā uz 
tirgu vērsti noteikumi, kas saistīti ar 
tirdzniecības platformas vadīšanu, 
atšķiras no starpnieka pienākumiem, kas 
vērsti uz klientu, abiem platformu veidiem 
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kapitālu. Attiecīgi šādi organizētāji nevar 
darboties kā sistemātiski internalizētāji to 
vadītajā regulētajā tirdzniecības sistēmā.

arī turpmāk jāpiemēro prasība nodrošināt 
nediskrecionāru darījumu izpildi.

Or. en

Pamatojums

Visām tirdzniecības platformām, kuras vada tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, 
būtu jāpiemēro vienādi noteikumi, tostarp noteikumi par pārredzamību, nediskrecionāru 
darījumu izpildi, nediskriminējošu pieeju un pilnīgu tirgus uzraudzību. Tirdzniecības vietā, 
kurā atsevišķas platformas neatbilst vienādiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par 
nediskrecionāru darījumu izpildi, apdraud tirdzniecības cenu noteikšanas procesu un 
ieguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 114
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. 
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, tostarp 

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu, tostarp 
konfliktu pārvaldību, un pienākumu 
nodrošināt labāko darījuma izpildi un 
klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. 
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
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sistēmā savienotus klientu rīkojumus, 
izmantojot tam piederošu kapitālu.
Attiecīgi šādi organizētāji nevar darboties 
kā sistemātiski internalizētāji to vadītajā 
regulētajā tirdzniecības sistēmā.

pirkšanas un pārdošanas interesēm, tostarp 
sistēmā savienotus klientu rīkojumus, 
izmantojot tam piederošu kapitālu, 
izņemot, ja tam piederošu kapitālu 
izmanto, lai veicinātu klienta rīkojumu 
izpildi. 

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. 
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, 
tostarp sistēmā savienotus klientu 
rīkojumus, izmantojot tam piederošu 
kapitālu. Attiecīgi šādi organizētāji nevar 
darboties kā sistemātiski internalizētāji to 
vadītajā regulētajā tirdzniecības sistēmā.

(8) Lai nodrošinātu vienādu noteikumu 
piemērošanu visām daudzpusējām un 
divpusējām tirdzniecības darbībām, ir 
jāprecizē regulētu tirgu, daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu un sistemātisku 
internalizētāju esošie veidi. It īpaši 
precizējot regulēta tirgus un daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas definīcijas un 
nosakot tiem piemērojamos režīmus, būtu 
skaidri jānosaka, ka abās tirdzniecības 
vietās veic nediskrecionāru darījumu 
izpildi. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, ko vada ieguldījumu 
sabiedrība vai tirgus organizētājs, papildus 
citiem uz tirgu vērstiem noteikumiem būtu 
jāturpina piemērot noteikumus par 
uzņēmējdarbības veikšanu un pienākumu 
nodrošināt labāko darījuma izpildi un 
klienta rīkojumu apstrādi.
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Grozījums Nr. 116
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, regulētas tirdzniecības 
sistēmas organizētājs var piemērot 
diskrecionārus principus, izpildot 
darījumus. Tādējādi darījumam, kuru slēdz 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ko vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, būtu jāpiemēro noteikumus 
par uzņēmējdarbības veikšanu un 
pienākumu nodrošināt labāko darījuma 
izpildi un klienta rīkojumu apstrādi. Tomēr 
platformas organizētājam jābūt neitrālam, 
jo regulēta tirdzniecības sistēma nozīmē 
faktiski veiktas tirdzniecības platformu. 
Tādējādi regulētas tirdzniecības sistēmas 
organizētājs nedrīkstētu izpildīt regulētā 
tirdzniecības sistēmā ikvienu darījumu 
starp daudzkārtējām trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas interesēm, tostarp 
sistēmā savienotus klientu rīkojumus, 
izmantojot tam piederošu kapitālu. 
Attiecīgi šādi organizētāji nevar darboties 
kā sistemātiski internalizētāji to vadītajā 
regulētajā tirdzniecības sistēmā.

(8) Šī jaunā regulētās tirdzniecības 
sistēmas kategorija papildinās esošās 
tirdzniecības vietas. Kaut gan regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām raksturīga nediskrecionāra 
darījumu izpilde, tādas regulētas 
tirdzniecības sistēmas organizētājs, kas 
pieejama tikai tā klientiem, izņemot 
kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības, var piemērot diskrecionārus 
principus, izpildot darījumus. Tādējādi 
darījumam, kuru slēdz regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kas pieejama tikai 
tās klientiem un ko vada ieguldījumu 
sabiedrība vai tirgus organizētājs, būtu 
jāpiemēro noteikumus par uzņēmējdarbības 
veikšanu un pienākumu nodrošināt labāko 
darījuma izpildi un klienta rīkojumu 
apstrādi. Tomēr platformas organizētājam 
jābūt neitrālam, jo regulēta tirdzniecības 
sistēma nozīmē faktiski veiktas 
tirdzniecības platformu. Tādējādi regulētas 
tirdzniecības sistēmas organizētājs, kas 
nodrošina regulētu darījumu izpildi un 
organizē vērtspapīru tirdzniecību,
nedrīkstētu izpildīt regulētā tirdzniecības 
sistēmā ikvienu darījumu starp 
daudzkārtējām trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas interesēm, tostarp sistēmā 
savienotus klientu rīkojumus, izmantojot 
tam piederošu kapitālu. Attiecīgi šādi 
organizētāji nevar darboties kā sistemātiski 
internalizētāji to vadītajā regulētajā 
tirdzniecības sistēmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visa regulētā tirdzniecība būtu jāveic 
regulētās tirdzniecības vietās un tai būtu 
jābūt pilnībā pārredzamai gan pirms, gan 
pēc tirdzniecības. Tādējādi pārredzamības 
prasības attiecina uz visu veidu 
tirdzniecības vietām un visiem tajos 
tirgotiem finanšu instrumentiem.

(9) Visa regulētā tirdzniecība būtu jāveic 
regulētās tirdzniecības vietās, un tai būtu 
jābūt pēc iespējas pārredzamākai gan 
pirms, gan pēc tirdzniecības. Tādējādi 
atbilstīgi pielāgotas pārredzamības 
prasības attiecina uz visu veidu 
tirdzniecības vietām un visiem tajos 
tirgotiem finanšu instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

9. apsvēruma tekstam jāatbilst 12. un 14. apsvērumam. Vārds „pilnībā” norāda uz to, ka 
pielāgošana nav paredzēta.

Grozījums Nr. 118
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visa regulētā tirdzniecība būtu jāveic 
regulētās tirdzniecības vietās un tai būtu 
jābūt pilnībā pārredzamai gan pirms, gan 
pēc tirdzniecības. Tādējādi pārredzamības 
prasības attiecina uz visu veidu 
tirdzniecības vietām un visiem tajos 
tirgotiem finanšu instrumentiem.

(9) Visa regulētā tirdzniecība būtu jāveic 
regulētās tirdzniecības vietās, un pēc 
iespējas tai būtu jābūt pilnībā pārredzamai 
gan pirms, gan pēc tirdzniecības. Tādējādi 
pārredzamības prasības attiecina uz visu 
veidu tirdzniecības vietām un visiem tajos 
tirgotiem finanšu instrumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 
nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma.

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par 
nepietiekami likvīdiem vai kuri pēc 
būtības izveidoti pēc speciāla pasūtījuma.

Or. en

Pamatojums

Likviditāte ir būtisks aspekts, lai saglabātu pietiekamu ieņēmumu līmeni pensionāriem un 
pēdējiem ieguldītājiem. Pirmstirdzniecības pārredzamības nodrošināšana piespiedu kārtā 
veicinātu likviditātes pazemināšanos. Pēctirdzniecības pārredzamības prasības ir jāievēro pat 
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ārpusbiržas tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 120
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 
nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma.

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš rūpīgi 
izstrādātas un savlaicīgi īstenojamas
pēctirdzniecības pārredzamības prasības, 
ņemot vērā noteiktu instrumentu veidu, kas 
nav akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 
nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 
nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma.

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū un
daudzpusējā tirdzniecība sistēmā, vai 
kuriem drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 
nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma.

Or. en

Pamatojums

Visām tirdzniecības platformām, kuras vada tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, 
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būtu jāpiemēro vienādi noteikumi, tostarp noteikumi par pārredzamību, nediskrecionāru 
darījumu izpildi, nediskriminējošu pieeju un pilnīgu tirgus uzraudzību. Tirdzniecības vietā, 
kurā atsevišķas platformas neatbilst vienādiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par 
nediskrecionāru darījumu izpildi, apdraud tirdzniecības cenu noteikšanas procesu un 
ieguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 122
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū un kurus tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū,
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un 
regulētā tirdzniecības sistēmā un kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par 
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nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma.

nepietiekami likvīdiem vai kuri izveidoti 
pēc speciāla pasūtījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 
nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū un
daudzpusējā tirdzniecība sistēmā, vai 
kuriem drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem. 
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 
darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi ārpusbiržas 
tirdzniecības vietās, uzskata par īpaši 
nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma.



AM\901839LV.doc 33/181 PE489.472v01-00

LV

pasūtījuma.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu 
kopumā. Tā pieņemšanas gadījumā visā 
tekstā jāizdara atbilstīgas izmaiņas.)

Or. en

Grozījums Nr. 124
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem.
Tādējādi ārpus pārredzamības pienākuma 

(12) Finanšu krīze norādījusi īpašas vājās 
vietas attiecībā uz tādas informācijas 
pieejamību tirgus dalībniekiem, kas ir 
saistīta ar tirdzniecības iespējām un finanšu 
instrumentu, kas nav akcijas, cenām, 
konkrēti tādus aspektus kā sniegšanas 
laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un 
ticamība. Tādējādi jāievieš 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības, ņemot vērā 
noteiktu instrumentu veidu, kas nav 
akcijas, dažādās iezīmes un tirgus 
struktūru. Lai nodrošinātu stabilu 
pārredzamības pamatu visiem būtiskajiem 
instrumentiem, šādas prasības būtu 
jāattiecina uz obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem ar prospektu vai kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, kā arī 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
tirgo vai atļauts tirgot regulētā tirgū,
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un 
regulētā tirdzniecības sistēmā, vai kuriem 
drīkst veikt centrālo klīringu, un —
pēctirdzniecības pārredzamības gadījumā 
— atvasinātiem finanšu instrumentiem, par 
kuriem ziņots darījumu reģistriem.
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darbības jomas ir tikai tādi finanšu 
instrumenti, kurus tirgo vienīgi
ārpusbiržas tirdzniecības vietās, uzskata 
par īpaši nelikvīdiem vai kuri izveidoti pēc 
speciāla pasūtījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ārvalstu valūtas tirgus ir ļoti svarīgs 
daudzām uz eksportu orientētām 
sabiedrībām. Tāpēc ir būtiski nodrošināt 
ārvalstu valūtas tirgu pārredzamību un 
integritāti. Šo principu ievērošanu 
visbiežāk apdraud ārvalstu valūtā izteikto 
atvasināto finanšu instrumentu tirgu 
nepārredzamība. Tāpēc atvasināto 
finanšu instrumentu pārredzamības 
prasības būtu jāpiemēro arī tiem 
vērtspapīriem, kas paredz norēķinu 
naudā, ko nosaka, atsaucoties uz valūtām 
(valūtas mijmaiņas darījumi). Taču no 
šajā regulā noteiktajām prasībām būtu 
jāatbrīvo darījumi ar maksāšanas 
līdzekļiem ārvalstu valūtas aktuāltirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu juridisku 
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noteiktību, ir būtiski precizēt, ka šajā 
regulā apdrošināšanas līgums attiecībā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II) I pielikumā 
noteiktajām darbībām, kas noslēgts ar 
apdrošināšanas sabiedrību, 
pārapdrošināšanas sabiedrību un trešās 
valsts apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrību, nav 
atvasināts finanšu instruments vai 
atvasināts līgums.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Ieviešot pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasības, kā arī tādu 
instrumentu tirgos, kas nav kapitāla 
instrumenti, ir svarīgi ņemt vērā 
nefinansiālo sabiedrību vajadzības. 
Patlaban nefinansiālās sabiedrības 
izmanto elektroniskās platformas, lai 
pieprasītu cenu piedāvājumu. Šādas 
elektroniskās platformas izmanto lielākā 
daļa nefinansiālo galalietotāju kā efektīvu 
risinājumu, lai no vairākiem finansiāliem 
darījumu partneriem vienlaicīgi 
pieprasītu cenu piedāvājumu darījumiem 
ar atvasinātiem finanšu instrumentiem 
regulētā tirdzniecības sistēmā, tādējādi 
nodrošinot konkurētspējīgas cenas un 
efektīvu darījumu izpildi. Šīs regulas 
nolūks nav piemērot pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasības, lai apgrūtinātu 
balss tirdzniecības sistēmu izmantošanu 
vai šādas elektroniskas sistēmas 
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izmantošanu, lai pieprasītu cenu 
piedāvājumu konkrētam darījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu vienādu nosacījumu 
piemērošanu tirdzniecības vietām, 
dažādām tirdzniecības vietām būtu 
jāpiemēro vienas un tās pašas 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības. Pārredzamības 
prasības būtu jāpielāgo dažādiem 
instrumentu veidiem, tostarp kapitāla 
vērtspapīriem, obligācijām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, un dažādiem 
tirdzniecības veidiem, īpaši rīkojumu 
reģistra un cenu piedāvājuma virzītām 
sistēmām, kā arī hibrīdām un brokeru 
pakalpojumu balss sistēmām, un jāņem 
vērā valstu tirgu emisija, darījumu apjoms 
un iezīmes.

(14) Lai nodrošinātu vienādu nosacījumu 
piemērošanu tirdzniecības vietām, 
dažādām tirdzniecības vietām būtu 
jāpiemēro vienas un tās pašas 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības. Pārredzamības 
prasības būtu jāpiemēro katra finanšu 
instrumentu veida un tirgus īpatnībām, 
un tāpēc tās būtu jāpielāgo dažādiem 
instrumentu veidiem, tostarp kapitāla 
vērtspapīriem, obligācijām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, un dažādiem 
tirdzniecības veidiem, īpaši rīkojumu 
reģistra, cenu piedāvājuma, cenu
piedāvājuma pieprasījuma virzītām 
sistēmām un sistēmām „klikšķis līdz 
tirdzniecībai” (click-to-trade), kā arī 
hibrīdām un brokeru pakalpojumu balss 
sistēmām (proti, tirgus modelim), un 
jāņem vērā valstu tirgu emisija, 
tirdzniecības darbības, tirgus dalībnieku 
skaits un veids, rīkojumu vai darījumu 
apjoms un iezīmes, piemēram, valūtas 
zona, emitentu tips, tirgus lielums un 
tirgus attīstības pakāpe, un citi aspekti, 
kas ir būtiski, lai novērtētu likviditāti 
attiecīgajā tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Mazākos obligāciju tirgos būtisks ir tirgus dalībnieku skaits, jo likviditāte ir atkarīga no 
ieguldītāju skaita tirgū. Būtu jānodrošina iespēja, ka, pielāgojot pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības pārredzamības prasības, tiek ņemts vērā tirgus dalībnieku veids un skaits. 
Obligāciju tirgos būtisks ir arī modelis, kurš ļauj pieprasīt cenu piedāvājumu, un, izmantojot 
šo modeli, klients vairākiem tirgotājiem pieprasa labāko cenu par nelikvīdiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 129
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu vienādu nosacījumu 
piemērošanu tirdzniecības vietām, 
dažādām tirdzniecības vietām būtu 
jāpiemēro vienas un tās pašas 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības. Pārredzamības 
prasības būtu jāpielāgo dažādiem 
instrumentu veidiem, tostarp kapitāla 
vērtspapīriem, obligācijām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, un dažādiem 
tirdzniecības veidiem, īpaši rīkojumu 
reģistra un cenu piedāvājuma virzītām 
sistēmām, kā arī hibrīdām un brokeru 
pakalpojumu balss sistēmām, un jāņem 
vērā valstu tirgu emisija, darījumu apjoms 
un iezīmes.

(14) Lai nodrošinātu vienādu nosacījumu 
piemērošanu tirdzniecības vietām, 
dažādām tirdzniecības vietām būtu 
jāpiemēro vienas un tās pašas 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības. Pārredzamības 
prasības būtu jāpielāgo dažādiem 
instrumentu veidiem, tostarp kapitāla 
vērtspapīriem, obligācijām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, un dažādiem 
tirdzniecības veidiem, īpaši rīkojumu 
reģistra, cenu piedāvājuma un cenu 
piedāvājuma pieprasījuma virzītām 
sistēmām, kā arī hibrīdām un brokeru 
pakalpojumu balss sistēmām, un jāņem 
vērā valstu tirgu emisija, darījumu apjoms 
un iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu vienādu nosacījumu 
piemērošanu tirdzniecības vietām, 
dažādām tirdzniecības vietām būtu 
jāpiemēro vienas un tās pašas 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības. Pārredzamības 
prasības būtu jāpielāgo dažādiem 
instrumentu veidiem, tostarp kapitāla 
vērtspapīriem, obligācijām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, un dažādiem 
tirdzniecības veidiem, īpaši rīkojumu 
reģistra un cenu piedāvājuma virzītām 
sistēmām, kā arī hibrīdām un brokeru 
pakalpojumu balss sistēmām, un jāņem 
vērā valstu tirgu emisija, darījumu apjoms 
un iezīmes.

(14) Lai nodrošinātu vienādu nosacījumu 
piemērošanu tirdzniecības vietām, 
dažādām tirdzniecības vietām būtu 
jāpiemēro vienas un tās pašas 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
pārredzamības prasības. Pārredzamības 
prasības būtu jāpielāgo dažādiem 
instrumentu veidiem, tostarp kapitāla 
vērtspapīriem, obligācijām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, un dažādiem 
tirdzniecības veidiem, īpaši rīkojumu 
reģistra un cenu piedāvājuma virzītām 
sistēmām, piemēram, cenu piedāvājuma 
pieprasījuma sistēmām, kā arī hibrīdām un 
brokeru pakalpojumu balss sistēmām, un 
jāņem vērā valstu tirgu emisija, darījumu 
apjoms un iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pārredzamības prasībām jābūt 
samērīgām, nodrošinot atbilstīgu 
līdzsvaru starp pārredzamību un 
likviditāti, un tāpēc ir jāņem vērā gan 
ieguldītāju un valdības obligāciju 
emitentu intereses, gan arī 
nepieciešamība nodrošināt tirgus 
likviditāti. Prasībām nevajadzētu būt 
pretrunā finanšu stabilitātes vai 
regulatīviem mērķiem, piemēram, finanšu 
iestāžu regulējumam.

Or. en
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Pamatojums

Nosakot pārredzamības līmeni, jāņem vērā visi būtiskie apstākļi un intereses. Prasībām 
nevajadzētu būt ieguldītāju interesēs. Ir jānodrošina zemas emitentu finansēšanas izmaksas, 
kā arī ir jāņem vērā citas vispārējās intereses, kas saistītas ar finanšu stabilitātes 
nodrošināšanu. Tāpēc pārredzamības prasību pielāgošana jāveic, pamatojoties uz 
piesardzības un samērīguma principu.

Grozījums Nr. 132
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Būtu skaidri jānošķir uz 
algoritmiem balstīta tirdzniecība, ko veic 
tirgus dalībnieki, un algoritmu 
izmantošana pēctirdzniecības riska 
mazināšanas pakalpojumu, piemēram, 
saliktu darījumu pakalpojumu, 
sniegšanai. Saliktu darījumu 
pakalpojumus nevajadzētu uzskatīt par uz 
algoritmiem balstītas tirdzniecības veidu. 
EVTI būtu jānosaka, kādā mērā 
tirdzniecības vietām, kuras piedāvā saliktu 
darījumu pakalpojumus, būtu jāpiemēro 
18. panta 1.–3. punkts un 20. panta 
3. punkts, lai tās varētu sniegt šādus 
pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānošķir uz algoritmiem balstītas tirdzniecības darbības (kas ir FITD regulējuma 
objekts) un uz algoritmiem balstīta pēctirdzniecības riska mazināšanas instrumenta 
izmantošana. Šis apsvērums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka noteikumi, ar ko precizē 
tirdzniecības veidu, neliedz izmantot pēctirdzniecības riska mazināšanas instrumentu vai 
neierobežo tā izmantošanu.

Grozījums Nr. 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas un regulētas tirdzniecības 
sistēmas un šādi darījumi tiek veikti reti, 
pēc ad hoc principa un neregulāri. 
Sistemātiski internalizētāji ir ieguldījumu 
sabiedrības, kuras regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, 
kurā daudzkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu savest kopā trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti kā ārpusbiržas 
darījumi. Ārpusbiržas tirdzniecības 
darījumi ir divpusēji tirdzniecības 
darījumi ārpus sistemātiska 
internalizētāja, kas tiek veikti reti, pēc 
ad hoc principa un neregulāri ar 
atbilstīgiem darījumu partneriem, un to 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu. Jebkuru platformu pēc 
definīcijas nevar uzskatīt par ārpusbiržas 
tirdzniecības vietu, jo tajā darījumus 
nevar veikt pēc ad hoc principa vai 
neregulāri. Par ārpusbiržas tirdzniecības 
darījumu nevajadzētu uzskatīt arī 
tirdzniecības darījumu, kurš atbilst gan 
daudzpusēja, gan arī divpusēja 
tirdzniecības darījuma pazīmēm, — tā 
vietā attiecīgo darījumu vajadzētu sadalīt 
daudzpusējās un divpusējās komponentēs.
Sistemātiski internalizētāji būtu jādefinē kā
ieguldījumu sabiedrības, kuras regulēti, 
bieži un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas. Lai nodrošinātu šīs
definīcijas objektīvu un efektīvu 
piemērošanu ieguldījumu sabiedrībām, 
ikvienai divpusējai tirdzniecībai ar 
klientiem būtu jābūt būtiskai un 
kvantitatīviem kritērijiem būtu jāpapildina 
kvalitatīvie kritēriji, nosakot ieguldījumu 
sabiedrības, kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts 21. pantā 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 1287/2006, ar 
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK. Sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu savest kopā trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.
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Or. en

Pamatojums

Lai novērstu esošos regulējuma trūkumus, ir vajadzīga skaidra regulētas tirdzniecības 
sistēmas definīcija. Tāpēc šā apsvēruma būtiskākā daļa būtu jāiekļauj arī regulas pantā, kurā 
noteiktas definīcijas.

Grozījums Nr. 134
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi tiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji ir ieguldījumu sabiedrības, 
kuras regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, kurā 
daudzkārtējas trešo personu pirkšanas un 

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi tiek veikti pēc ad hoc principa un 
neregulāri. Sistemātiski internalizētāji būtu 
jādefinē kā ieguldījumu sabiedrības, kuras 
regulēti un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šīs definīcijas 
objektīvu un efektīvu piemērošanu 
ieguldījumu sabiedrībām, ikvienai 
divpusējai tirdzniecībai ar klientiem būtu 
jābūt būtiskai un kvantitatīvi kritēriji 
varētu papildināt kvalitatīvus kritērijus, 
nosakot ieguldījumu sabiedrības, kuras 
jāreģistrē kā sistemātiski internalizētāji, kā 
noteikts 21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, kurā 
daudzkārtējas trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses mijiedarbojas sistēmā, 
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pārdošanas intereses mijiedarbojas sistēmā, 
sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
savest kopā trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses.

sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
savest kopā trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses, izņemot, ja tas tiek 
darīts neregulēti.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos akcijas likviditāte ir ļoti zema, un pozīcija, ko fonds izveidojis savā vai 
klienta vārdā, emitējot vērtspapīru, ir apjoma ziņā tika liela, ka tikai sistemātisks 
internalizētājs to var iekļaut savos reģistros, lai nākamajā posmā sākotnējo pozīciju sadalītu 
mazākās pozīcijās. Paredzot šādu izvēles iespēju izņēmuma gadījumā, tiek saglabāta tirgus 
likviditāte, it īpaši MVU interesēs.

Grozījums Nr. 135
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi tiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji ir ieguldījumu sabiedrības, 
kuras regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus,
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kur ar tirdzniecību 
saprot divpusēju tirdzniecību ārpus 
regulēta tirgus, un daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, un šādi darījumi tiek 
veikti reti, pēc ad hoc principa un 
neregulāri ar atbilstīgiem darījumu 
partneriem, un to apjoms ir lielāks par 
standarta tirgus apjomu. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kuras regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šīs definīcijas 
objektīvu un efektīvu piemērošanu 
ieguldījumu sabiedrībām, ikvienai 
divpusējai tirdzniecībai ar klientiem būtu 
jābūt būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem 
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21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, 
kurā daudzkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu savest kopā trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

būtu jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, 
nosakot ieguldījumu sabiedrības, kuras 
jāreģistrē kā sistemātiski internalizētāji, kā 
noteikts 21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Sistemātisks internalizētājs 
nedrīkstētu savest kopā trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses.

Or. en

Pamatojums

Visām tirdzniecības platformām, kuras vada tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, 
būtu jāpiemēro vienādi noteikumi, tostarp noteikumi par pārredzamību, nediskrecionāru 
darījumu izpildi, nediskriminējošu pieeju un pilnīgu tirgus uzraudzību. Tirdzniecības vietā, 
kurā atsevišķas platformas neatbilst vienādiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par 
nediskrecionāru darījumu izpildi, apdraud tirdzniecības cenu noteikšanas procesu un 
ieguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 136
Werner Langen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi tiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji ir ieguldījumu sabiedrības, 
kuras regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi tiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji ir ieguldījumu sabiedrības, 
kuras regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, kvantitatīviem kritērijiem 
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efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, 
kurā daudzkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu savest kopā 
trešo personu pirkšanas un pārdošanas 
intereses.

būtu jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, 
nosakot ieguldījumu sabiedrības, kuras 
jāreģistrē kā sistemātiski internalizētāji, kā 
noteikts 21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu
2004/39/EK. Akciju tirgu gadījumā šie 
kritēriji būtu jānosaka individuāli katrai 
akcijai, tirgiem, kas nav akciju tirgi, —
katrai aktīvu kategorijai. Kvantitatīvu 
kritēriju ieviešanai būtu jāpalīdz novērtēt, 
vai uzņēmumu, kuri ir sistemātiski 
internalizētāji, darbībām ir būtiski svarīga 
ekonomiska ietekme uz šo iestādi vai 
tirgu, ņemot vērā vai nu attiecīgo daļu 
uzņēmuma uzņēmējdarbībā, vai 
tirdzniecības darījumu attiecību pret katru 
akciju vai citu aktīvu kategoriju, kas nav 
akcijas.

Or. de

Pamatojums

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Grozījums Nr. 137
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 

(16) Sistemātiski internalizētāji būtu 
jādefinē kā ieguldījumu sabiedrības, kuras 
regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
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darījumi netiek veikti ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas un regulētas tirdzniecības 
sistēmas un šādi darījumi tiek veikti reti, 
pēc ad hoc principa un neregulāri.
Sistemātiski internalizētāji ir ieguldījumu 
sabiedrības, kuras regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, 
kurā daudzkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu savest kopā 
trešo personu pirkšanas un pārdošanas 
intereses.

rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem, ko veic, izpildot 
rīkojumu, būtu jābūt būtiskai un 
kvantitatīviem kritērijiem būtu jāpapildina 
kvalitatīvie kritēriji, nosakot ieguldījumu 
sabiedrības, kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts 21. pantā 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 1287/2006, ar 
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK.

Or. en

Pamatojums

Sistemātiskas internalizācijas režīmam skaidri un nepārprotami jābūt saistītam ar rīkojumu 
izpildi, kā noteikts definīcijā FITD 2.1. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 138
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi tiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji ir ieguldījumu sabiedrības, 
kuras regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, kurā 
daudzkārtējas trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses mijiedarbojas sistēmā, 
sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
savest kopā trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses.

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi tiek veikti nejauši, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu
sabiedrības, kuras regulēti, regulāri un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, kurā 
daudzkārtējas trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses mijiedarbojas sistēmā, 
sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
savest kopā trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas un regulētas tirdzniecības 
sistēmas un šādi darījumi tiek veikti reti, 
pēc ad hoc principa un neregulāri. 
Sistemātiski internalizētāji ir ieguldījumu 
sabiedrības, kuras regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, 
kurā daudzkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu savest kopā trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulētas 
tirdzniecības sistēmas. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kuras regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šīs definīcijas 
objektīvu un efektīvu piemērošanu 
ieguldījumu sabiedrībām, ikvienai 
divpusējai tirdzniecībai ar klientiem būtu 
jābūt būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem 
būtu jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, 
nosakot ieguldījumu sabiedrības, kuras 
jāreģistrē kā sistemātiski internalizētāji, kā 
noteikts 21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Sistemātisks internalizētājs 
nedrīkstētu savest kopā trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ieguldījumu sabiedrību, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas un regulētas tirdzniecības 
sistēmas un šādi darījumi tiek veikti reti, 
pēc ad hoc principa un neregulāri.
Sistemātiski internalizētāji ir ieguldījumu 
sabiedrības, kuras regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šai definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, ikvienai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem būtu jābūt 
būtiskai un kvantitatīviem kritērijiem būtu 
jāpapildina kvalitatīvie kritēriji, nosakot 
ieguldījumu sabiedrības, kuras jāreģistrē kā 
sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
21. pantā Komisijas Regulā (EK) 
Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK. Kaut gan ārpusbiržas 
tirdzniecības vieta ir jebkura sistēma, kurā 
daudzkārtējas trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses mijiedarbojas sistēmā, 
sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
savest kopā trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses.

(16) Sistemātiski internalizētāji būtu 
jādefinē kā ieguldījumu sabiedrības, kuras 
regulēti, bieži un sistemātiski veic 
divpusējus darījumus savā vārdā, izpildot 
profesionālu vai mazumtirdzniecības
klientu rīkojumus attiecībā uz konkrētām 
finanšu instrumentu klasēm ārpus 
regulēta tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šīs definīcijas 
objektīvu un efektīvu piemērošanu 
ieguldījumu sabiedrībām, ikvienai 
divpusējai tirdzniecībai ar profesionāliem 
vai mazumtirdzniecības klientiem, ko veic, 
izpildot rīkojumu, būtu jābūt būtiskai un 
kvantitatīviem kritērijiem būtu jāpapildina 
kvalitatīvie kritēriji, nosakot ieguldījumu 
sabiedrības, kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts 21. pantā 
Komisijas Regulā (EK) Nr. 1287/2006, ar 
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK. Kaut gan 
ārpusbiržas tirdzniecības vieta ir jebkura ar 
grupu nesaistīta vairāku tirgotāju sistēma, 
kurā daudzkārtējas trešo personu pirkšanas 
un pārdošanas intereses mijiedarbojas 
sistēmā, sistemātisks internalizētājs 
nedrīkstētu savest kopā trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sistemātiski internalizētāji var nolemt, 
ka tie ļauj piekļūt saviem cenu 
piedāvājumiem tikai privātklientiem, tikai 
profesionāliem klientiem, vai arī abu veidu 
klientiem. Tiem nevarētu ļaut veikt 
diskrimināciju šajās klientu kategorijās. 
Sistemātiskam internalizētājam nav 
pienākuma publicēt stabilu cenu 
piedāvājumu attiecībā uz darījumiem, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu. Standarta tirgus apjoms ikvienai 
finanšu instrumentu kategorijai nedrīkst 
būt ievērojami neproporcionāls 
salīdzinājumā ar ikvienu finanšu 
instrumentu attiecīgajā kategorijā.

(17) Sistemātiski internalizētāji var nolemt, 
ka tie ļauj piekļūt saviem cenu 
piedāvājumiem tikai privātklientiem, tikai 
profesionāliem klientiem, vai arī abu veidu 
klientiem. Tiem nevarētu ļaut veikt 
diskrimināciju šajās klientu kategorijās. 
Sistemātiskam internalizētājam nav 
pienākuma publicēt stabilu cenu 
piedāvājumu attiecībā uz darījumiem ar 
kapitāla instrumentiem, kuru apjoms ir 
lielāks par standarta tirgus apjomu, un ar 
instrumentiem, kas nav kapitāla 
instrumenti un kuru apjoms ir lielāks par 
mazumtirdzniecības apjomu. Standarta 
tirgus apjoms vai mazumtirdzniecības 
apjoms ikvienai finanšu instrumentu 
kategorijai nedrīkst būt ievērojami 
neproporcionāls salīdzinājumā ar ikvienu 
finanšu instrumentu attiecīgajā kategorijā.

Or. en

Pamatojums

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Grozījums Nr. 142
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sistemātiski internalizētāji var nolemt, (17) Sistemātiski internalizētāji var nolemt, 
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ka tie ļauj piekļūt saviem cenu 
piedāvājumiem tikai privātklientiem, tikai 
profesionāliem klientiem, vai arī abu veidu 
klientiem. Tiem nevarētu ļaut veikt 
diskrimināciju šajās klientu kategorijās. 
Sistemātiskam internalizētājam nav 
pienākuma publicēt stabilu cenu 
piedāvājumu attiecībā uz darījumiem, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu. Standarta tirgus apjoms ikvienai 
finanšu instrumentu kategorijai nedrīkst 
būt ievērojami neproporcionāls 
salīdzinājumā ar ikvienu finanšu 
instrumentu attiecīgajā kategorijā.

ka tie ļauj piekļūt saviem cenu 
piedāvājumiem tikai privātklientiem, tikai 
profesionāliem klientiem, vai arī abu veidu 
klientiem. Tiem nevarētu ļaut veikt 
diskrimināciju šajās klientu kategorijās. 
Sistemātiskam internalizētājam nav 
pienākuma publicēt stabilu cenu 
piedāvājumu attiecībā uz darījumiem, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta 
mazumtirdzniecības tirgus apjomu.

Or. en

Pamatojums

Instrumentu, kas nav kapitāla instrumenti, mazumtirdzniecības tirgū pirmstirdzniecības 
pārredzamība nodrošinās ieguvumu privātiem ieguldītājiem, taču vairumtirdzniecības tirgū, 
kura tirgus dalībnieku skaits nav liels un kur pastāv nopietnas bažas attiecībā uz likviditāti, 
pēctirdzniecības pārredzamības uzlabošana būs būtisks sasniegums pārredzamības jomā, 
taču pirmstirdzniecības pārredzamība var radīt ievērojamus tirgus traucējumus, un tās 
nodrošinātais ieguvums būs neliels.

Grozījums Nr. 143
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sistemātiski internalizētāji var nolemt, 
ka tie ļauj piekļūt saviem cenu 
piedāvājumiem tikai privātklientiem, tikai 
profesionāliem klientiem, vai arī abu veidu 
klientiem. Tiem nevarētu ļaut veikt 
diskrimināciju šajās klientu kategorijās. 
Sistemātiskam internalizētājam nav 
pienākuma publicēt stabilu cenu 
piedāvājumu attiecībā uz darījumiem, 
kuru apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu. Standarta tirgus apjoms ikvienai 
finanšu instrumentu kategorijai nedrīkst 

(17) Sistemātiski internalizētāji var nolemt, 
ka tie ļauj piekļūt saviem cenu 
piedāvājumiem tikai saviem 
privātklientiem, tikai saviem 
profesionāliem klientiem, vai arī abu veidu 
klientiem. Tiem nevarētu atļaut 
neatbilstīgu un diskriminējošu pieeju
šajās klientu kategorijās. Atvasināto 
finanšu instrumentu tirdzniecībā var būt 
pieļaujamas cenu atšķirības, ko nosaka 
darījumu partnera kredīta kvalitāte.
Standarta tirgus apjoms ikvienai finanšu 
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būt ievērojami neproporcionāls 
salīdzinājumā ar ikvienu finanšu 
instrumentu attiecīgajā kategorijā.

instrumentu kategorijai nedrīkst būt 
ievērojami neproporcionāls salīdzinājumā 
ar ikvienu finanšu instrumentu attiecīgajā 
kategorijā.

Or. en

Pamatojums

Sistemātiski internalizētāji patlaban rīkojas pareizi, diferencējot pieeju atbilstīgi darījumu 
partneru kategorijām; cenu veidošanas procedūra, kurā darījumu partnera kredītrisks ir 
būtisks aspekts, ļauj noteikt atšķirīgas cenas instrumentiem, it īpaši atvasināto finanšu 
instrumentu tirgū, kur var rasties savstarpējas saistības ilgākā laikposmā.

Grozījums Nr. 144
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa un neregulāri vai ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu vai mazumtirdzniecības tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

Or. en

Pamatojums

Regulas 18. apsvērums būtu jāattiecina gan uz kapitāla instrumentiem, gan arī 
instrumentiem, kas nav kapitāla instrumenti. Attiecīgi 18. apsvēruma formulējums jāmaina 
tāpat kā 17. apsvēruma formulējums.
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Grozījums Nr. 145
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta 
mazumtirdzniecības tirgus apjomu, kā arī 
gadījumos, kad darījumi ir veikti ārpus 
sistēmām, ko attiecīgās sabiedrības parasti 
izmanto kā sistemātisku internalizētāju 
attiecībā uz savu darbību.

Or. en

Pamatojums

Instrumentu, kas nav kapitāla instrumenti, mazumtirdzniecības tirgū pirmstirdzniecības 
pārredzamība nodrošinās ieguvumu privātiem ieguldītājiem, taču vairumtirdzniecības tirgū, 
kura tirgus dalībnieku skaits nav liels un kur pastāv nopietnas bažas attiecībā uz likviditāti, 
pēctirdzniecības pārredzamības uzlabošana būs būtisks sasniegums pārredzamības jomā, 
taču pirmstirdzniecības pārredzamība var radīt ievērojamus tirgus traucējumus, un tās 
nodrošinātais ieguvums būs neliels.

Grozījums Nr. 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt (18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
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pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu, kā arī citu uz tirgu vērstu 
noteikumu, kas noteikti tirdzniecības 
vietām, piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie ir divpusēji, tiek 
veikti pēc ad hoc principa, neregulāri un ar 
atbilstīgiem partneriem, un ir daļa no 
darījumu attiecībām, kuras pašas par sevi 
raksturojamas kā darījumi, kuru apjoms ir 
lielāks par standarta mazumtirdzniecības
tirgus apjomu, kā arī gadījumos, kad 
darījumi ir veikti ārpus sistēmām, ko 
attiecīgās sabiedrības parasti izmanto kā 
sistemātisku internalizētāju attiecībā uz 
savu darbību.

Or. en

Pamatojums

Pirmās Finanšu instrumentu tirgus direktīvas īstenošana parādīja, ka regulētas tirdzniecības 
sistēmas definīcija nav pietiekami skaidra. Tāpēc šā apsvēruma būtiskākā daļa, kurā izdarīti 
grozījumi, būtu jāiekļauj arī regulas pantā, kurā noteiktas definīcijas. Precizēšanas nolūkā ir 
jāiekļauj vārds „divpusēji” (apsvērumā tiek aprakstīti darījumi, kuriem nepiemēro 
sistemātiskas internalizācijas režīmu un kuri paši par sevi vienmēr ir divpusēji). Turklāt ir 
jānorāda atsauce nevis uz vairumtirdzniecības partneriem (jēdziens nav noteikts FITD, un 
nav skaidrs tā saturs), bet gan uz atbilstīgiem darījumu partneriem, kas skaidri noteikti FITD.

Grozījums Nr. 147
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, 
kurus veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir 
daļa no darījumu attiecībām, kuras pašas 
par sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 

(18) Ir ļoti būtiski veicināt alternatīvu 
tirdzniecības vietu veidošanu, kas 
nodrošinātu pārdevējiem un pircējiem 
vienlīdzīgus darbības nosacījumu un 
līdzsvarotu cenu noteikšanas procedūru 
ne tikai liela apjoma un neregulāru 
darījumu veikšanai.
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apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā 
sistemātisku internalizētāju attiecībā uz 
savu darbību.

Or. en

Pamatojums

Aizliegums ieguldījumu sabiedrībām veikt tirdzniecību ārpus biržas negatīvi ietekmēs 
ieguldījumu sabiedrību spēju pārvaldīt ieguldītāju intereses. Ja ieguldījumu sabiedrība var 
veikt darījumu, kas kompensē lielāka apjoma rīkojumu vai darījumu ar nelikvīdiem 
instrumentiem, jāparedz iespēja ieguldījumu sabiedrībai izpildīt attiecīgo rīkojumu, tādējādi 
sniedzot attiecīgajiem klientiem pakalpojumus, ko tie sagaida.

Grozījums Nr. 148
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu un citu uz tirgu vērstu 
noteikumu, kas noteikti tirdzniecības 
vietām, piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie ir divpusēji, tiek 
veikti pēc ad hoc principa, neregulāri un ar 
atbilstīgiem partneriem, un ir daļa no 
darījumu attiecībām, kuras pašas par sevi 
raksturojamas kā darījumi, kuru apjoms ir 
lielāks par standarta mazumtirdzniecības
tirgus apjomu, kā arī gadījumos, kad 
darījumi ir veikti ārpus sistēmām, ko 
attiecīgās sabiedrības parasti izmanto kā 
sistemātisku internalizētāju attiecībā uz 
savu darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Werner Langen

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā 
sistemātisku internalizētāju attiecībā uz 
savu darbību.

(18) Ir lietderīgi nodrošināt, ka pēc 
iespējas lielāka daļa no tirdzniecības, kas 
notiek ārpus regulētām izpildes vietām, 
noris regulētās sistēmās, kurām piemēro 
atbilstīgas prasības attiecībā uz 
pārredzamību. Šīs regulas nolūks nav 
pieprasīt pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, kuri ietver sākotnējo 
emisiju un kurus raksturo tas, ka 
attiecīgie instrumenti ir izveidoti pēc 
speciāla pasūtījuma un piemēroti 
vairumtirdzniecības finansiālo un 
nefinansiālo darījumu partneru īpašajām 
prasībām. Jāņem vērā, ka sabiedrībām, 
kuru galvenais uzņēmējdarbības veids ir 
ražot un/vai piegādāt preces un kuras kā 
papilddarbību savā vārdā veic tirdzniecību 
ar atvasinātiem preču instrumentiem, jau 
piemēro īpaši pielāgotu regulatīvo 
uzraudzību un regulatīvus ziņošanas 
pienākumus, it īpaši attiecībā uz darījumu 
veikšanu, saskaņā ar 
Regulu 2011/1227/EK (REMIT), kā arī 
regulatīvus ziņošanas pienākumus 
attiecībā uz darījumiem ar standarta 
atvasinātiem finanšu instrumentiem un 
regulatīvo uzraudzību saskaņā ar 
Regulu [...] (EMIR).

Or. en

Grozījums Nr. 150
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir 
daļa no darījumu attiecībām, kuras pašas 
par sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa un ārpus sistēmām, ko 
attiecīgās sabiedrības parasti izmanto kā 
sistemātisku internalizētāju attiecībā uz 
savu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu, kā arī visu uz tirgu vērstu
noteikumu, kas noteikti tirdzniecības 
vietām, piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie ir divpusēji, tiek 
veikti pēc ad hoc principa, neregulāri un ar 
atbilstīgiem partneriem, un ir daļa no 
darījumu attiecībām, kuras pašas par sevi 
raksturojamas kā darījumi, kuru apjoms ir 
lielāks par standarta tirgus apjomu, kā arī 
gadījumos, kad darījumi ir veikti ārpus 
sistēmām, ko attiecīgās sabiedrības parasti 
izmanto kā sistemātisku internalizētāju 
attiecībā uz savu darbību.

Or. en



AM\901839LV.doc 57/181 PE489.472v01-00

LV

Pamatojums

Ir jānosaka precīzāka ārpusbiržas tirdzniecības definīcija, jo uz šādu tirdzniecību attiecas 
noteikumu izņēmums, kas nodrošina finanšu tirgu drošību un integritāti. Atšķirībā no 
daudzpusējās tirdzniecības (proti, pretēju rīkojumu izpildes) ārpusbiržas tirdzniecība ir 
divpusēja tirdzniecība. Ārpusbiržas tirdzniecība ir atbrīvota no sistemātiskas internalizācijas 
piemērošanas.

Grozījums Nr. 152
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

(18) Šīs regulas nolūks nav pieprasīt 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, jo atbilstīgi šādu 
darījumu pazīmēm tie tiek veikti nejauši,
pēc ad hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir daļa 
no darījumu attiecībām, kuras pašas par 
sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgās 
sabiedrības parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tirgus datiem vajadzētu būt viegli un 
ātri pieejamiem lietotājiem, un tiem jābūt 

(19) Tirgus datiem vajadzētu būt viegli un 
ātri pieejamiem lietotājiem, un tiem jābūt 
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pēc iespējas neapkopotā formā, lai 
ieguldītāji un tos apkalpojošie datu 
pakalpojumu sniedzēji varētu pēc iespējas 
vairāk pielāgot datu risinājumus. Tādējādi 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
datiem jābūt publiski pieejamiem „katram 
par sevi”, lai samazinātu izmaksas tirgus 
dalībniekiem, kad tie pērk datus.

pēc iespējas neapkopotā formā, lai 
ieguldītāji un tos apkalpojošie datu 
pakalpojumu sniedzēji varētu pēc iespējas 
vairāk pielāgot datu risinājumus. Tādējādi 
pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības 
datiem jābūt publiski pieejamiem „katram
par sevi”, lai samazinātu izmaksas tirgus 
dalībniekiem, kad tie pērk datus. Regulēts 
tirgus, daudzpusēja tirdzniecības sistēma, 
regulēta tirdzniecības sistēma un 
sistemātisks internalizētājs nodrošina 
pēctirdzniecības datu pieejamību bez 
maksas 15 minūšu laikā. Turklāt 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām 
būtu jānodrošina gan reālā laika datu, 
gan arī vēlāk sniegtu tirgus datu 
konsekvence un kvalitāte, pamatojoties uz 
kopējiem Eiropas datu standartiem. 
Tādējādi, iesaistot savstarpēji 
konkurējošus datu tirgotājus, 
galalietotājiem tiks nodrošināta tieša vai 
netieša piekļuve standartizētai Eiropas 
konsolidētu datu lentei. 

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais komerciālais risinājums attiecībā uz tirgus datiem ļaus piekļūt precīziem 
konsolidētiem datiem par pieejamu cenu tikai tādā gadījumā, ja EVTI pieņems kopējus 
Eiropas datu standartus un ja datu kvalitāti un konsekvenci nodrošinās regulētas 
apstiprinātas publicēšanas struktūras (APS), kas publisko tirgus datus. Būtu jāparedz iespēja 
galalietotājiem pirkt datus atsevišķi.

Grozījums Nr. 154
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā vienošanos, ko puses 
panāca G20 Pitsburgas samitā 2009. gada 
25. septembrī, par standartizētu ārpusbiržas 

(21) Ņemot vērā vienošanos, ko puses 
panāca G20 Pitsburgas samitā 2009. gada 
25. septembrī, par standartizētu ārpusbiržas 
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atvasināto finanšu līgumu tirdzniecības 
pārvietošanu pēc vajadzības uz biržu vai 
elektroniskās tirdzniecības platformām, 
jādefinē oficiāla regulējoša procedūra, 
nosakot, ka tirdzniecība starp finansiāliem 
darījumu partneriem un lieliem 
nefinansiāliem darījumu partneriem ar 
visiem atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem drīkst veikt klīringu un kuri ir 
pietiekami likvīdi, obligāti jāveic 
tirdzniecības vietās, uz kurām attiecas 
salīdzināms regulējums un kurās dalībnieki 
var veikt tirdzniecību ar daudzpusējiem 
darījumu partneriem. Veicot likviditātes 
pietiekamības novērtējumu, būtu jāņem 
vērā tirgus iezīmes valstī, tostarp tādi 
elementi kā dalībnieku skaits un veids 
noteiktā tirgū, un darījumu iezīmes, 
piemēram, darījumu apjoms un biežums 
šajā tirgū.

atvasināto finanšu līgumu tirdzniecības 
pārvietošanu pēc vajadzības uz biržu vai 
elektroniskās tirdzniecības platformām, 
jādefinē oficiāla regulējoša procedūra, 
nosakot, ka tirdzniecība starp finansiāliem 
darījumu partneriem un lieliem 
nefinansiāliem darījumu partneriem ar 
visiem atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem drīkst veikt klīringu un kuri ir 
pietiekami likvīdi, obligāti jāveic 
tirdzniecības vietās, uz kurām attiecas 
salīdzināms regulējums un kurās dalībnieki 
var veikt tirdzniecību ar daudzpusējiem 
darījumu partneriem. Veicot likviditātes 
pietiekamības novērtējumu, būtu jāņem 
vērā tirgus iezīmes valstī, tostarp tādi 
elementi kā dalībnieku skaits un veids 
noteiktā tirgū, un darījumu iezīmes, 
piemēram, darījumu apjoms un biežums 
šajā tirgū. Saliktu darījumu 
pēctirdzniecības riska mazināšanas 
pakalpojumi, kas atbilst G20 politikas 
visaptverošajam mērķim mazināt 
sistēmisko risku ārpusbiržas atvasināto 
finanšu instrumentu tirgos, un darījumi 
ar ārpusbiržas atvasinātajiem līgumiem, 
kas ir saliktu darījumu pēctirdzniecības 
riska mazināšanas pakalpojumu 
sastāvdaļas, piemēram, daudzpusēju 
darījumu skaita samazināšanas cikls vai 
daudzpusēju darījumu riska pārvaldības 
cikls saistībā ar esošajiem ārpusbiržas 
atvasināto finanšu instrumentu 
portfeļiem, turpmāk šajā regulā ir 
jānošķir, lai nodrošinātu atbilstību 
minētās politikas mērķiem. Tas nozīmē, 
ka šādi darījumi jāveic atsevišķi, 
pamatojoties uz tirdzniecības pilnvaru, un 
turklāt, tā kā darījumi, kas ir salikta 
darījuma sastāvdaļas, nav balstīti uz 
pirkšanu vai pārdošanu (proti, cena 
netiek atklāta), EVTI būtu jānosaka, kādā 
mērā šādām darījumu sastāvdaļām būtu 
jāpiemēro 7., 9. un 23. pants un 24. panta 
1. punkts.

Or. en
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Pamatojums

Salikts darījums ir riska mazināšanas mehānisms, kas izveidots, lai mazinātu otrreizēju 
rīkojumu riskus, kas rodas saistībā ar esošajām pozīcijām, piemēram, darījumu partnera 
kredītrisku, darbības risku un/vai bāzes risku. Ņemot vērā salikta darījuma īpatnības un tā 
sastāvdaļas, pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasības, darījumu 
pārskatu sniegšanas prasības un prasības attiecībā uz tirdzniecības vietu jāpielāgo šīm 
īpatnībām.

Grozījums Nr. 155
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā vienošanos, ko puses 
panāca G20 Pitsburgas samitā 2009. gada 
25. septembrī, par standartizētu ārpusbiržas 
atvasināto finanšu līgumu tirdzniecības 
pārvietošanu pēc vajadzības uz biržu vai 
elektroniskās tirdzniecības platformām, 
jādefinē oficiāla regulējoša procedūra, 
nosakot, ka tirdzniecība starp finansiāliem 
darījumu partneriem un lieliem 
nefinansiāliem darījumu partneriem ar 
visiem atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem drīkst veikt klīringu un kuri ir 
pietiekami likvīdi, obligāti jāveic 
tirdzniecības vietās, uz kurām attiecas 
salīdzināms regulējums un kurās 
dalībnieki var veikt tirdzniecību ar 
daudzpusējiem darījumu partneriem. 
Veicot likviditātes pietiekamības 
novērtējumu, būtu jāņem vērā tirgus 
iezīmes valstī, tostarp tādi elementi kā 
dalībnieku skaits un veids noteiktā tirgū, un 
darījumu iezīmes, piemēram, darījumu 
apjoms un biežums šajā tirgū.

(21) Ņemot vērā vienošanos, ko puses 
panāca G20 Pitsburgas samitā 2009. gada 
25. septembrī, par standartizētu ārpusbiržas 
atvasināto finanšu līgumu tirdzniecības 
pārvietošanu pēc vajadzības uz biržu vai 
elektroniskās tirdzniecības platformām, 
jādefinē oficiāla regulējoša procedūra, 
nosakot, ka tirdzniecība starp finansiāliem 
darījumu partneriem un lieliem 
nefinansiāliem darījumu partneriem ar 
visiem atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem drīkst veikt klīringu un kuri ir 
pietiekami likvīdi, obligāti jāveic 
tirdzniecības vietās, uz kurām attiecas 
salīdzināms regulējums. Šīs regulas nolūks 
nav nedz aizliegt vai ierobežot pēc 
speciāla pasūtījuma izgatavotu atvasinātu 
līgumu izmantošanu, nedz arī pārmērīgi 
sadārdzināt tos nefinansiālām iestādēm.
Tāpēc, veicot likviditātes pietiekamības 
novērtējumu, būtu jāņem vērā tirgus 
iezīmes valstī, tostarp tādi elementi kā 
dalībnieku skaits un veids noteiktā tirgū, un 
darījumu iezīmes, piemēram, darījumu 
apjoms un biežums šajā tirgū.

Or. en
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Pamatojums

FITD noteikumi jāpielāgo ETIR paredzētajiem izņēmumiem attiecībā uz nefinansiāliem 
dalībniekiem, un ir jānodrošina, ka šie noteikumi nemazina minēto izņēmumu efektivitāti.

Grozījums Nr. 156
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu juridisku 
noteiktību, ir lietderīgi noteikt atvasināta 
finanšu instrumenta definīciju. Šajā 
regulā apdrošināšanas līgums attiecībā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II) I pielikumā 
noteiktajiem riska veidiem, kas noslēgts ar 
apdrošināšanas sabiedrību, 
pārapdrošināšanas sabiedrību un trešās 
valsts apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrību, nav 
uzskatāms par atvasinātu līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ņemot vērā vienošanos, ko puses 
panāca G20 Pitsburgas samitā 2009. gada 
25. septembrī, par standartizētu ārpusbiržas 
atvasināto finanšu līgumu tirdzniecības 
pārvietošanu pēc vajadzības uz biržu vai 

(22) Ņemot vērā vienošanos, ko puses 
panāca G20 Pitsburgas samitā 2009. gada 
25. septembrī, par standartizētu ārpusbiržas 
atvasināto finanšu līgumu tirdzniecības 
pārvietošanu pēc vajadzības uz biržu vai 
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elektroniskās tirdzniecības platformām, no 
vienas puses, un dažādu ārpusbiržas 
atvasināto finanšu instrumentu salīdzinoši 
zemo likviditāti, no otras puses, ir pareizi 
noteikt atļautas tirdzniecības vietas, kurās 
var veikt tirdzniecību saskaņā ar šādu 
apņemšanos. Visām atļautajām 
tirdzniecības vietām būtu jāpiemēro lielā 
mērā salāgotas regulējošas prasības 
attiecībā uz organizatoriskās struktūras un 
darbības aspektiem, kārtību interešu 
konfliktu mazināšanai, visu tirdzniecības 
darbību uzraudzību, pirmtirdzniecības un 
pēctirdzniecības pārredzamību, kas 
pielāgota atbilstīgi finanšu instrumentam, 
lai daudzpusējas trešo personu
tirdzniecības intereses varētu savstarpēji 
mijiedarboties. Tomēr jāparedz iespēja, ka 
šādu tirdzniecības vietu organizētāji veiks 
darījumus saskaņā ar šādu apņemšanos 
starp daudzpusējām trešām personām, 
piemērojot diskrecionārus principus, lai 
uzlabotu izpildes un likviditātes 
nosacījumus.

elektroniskās tirdzniecības platformām, no 
vienas puses, un dažādu ārpusbiržas 
atvasināto finanšu instrumentu salīdzinoši 
zemo likviditāti, no otras puses, ir pareizi 
noteikt atļautas tirdzniecības vietas, kurās 
var veikt tirdzniecību saskaņā ar šādu 
apņemšanos. Visām atļautajām 
tirdzniecības vietām būtu jāpiemēro lielā 
mērā salāgotas regulējošas prasības 
attiecībā uz organizatoriskās struktūras un 
darbības aspektiem, kārtību interešu 
konfliktu mazināšanai, visu tirdzniecības 
darbību uzraudzību un pirmstirdzniecības
un pēctirdzniecības pārredzamību, kas 
pielāgota atbilstīgi finanšu instrumentam 
un tirdzniecības modelim. Tomēr jāparedz 
iespēja, ka šādu tirdzniecības vietu 
organizētāji veiks darījumus saskaņā ar 
šādu apņemšanos starp saviem 
dalībniekiem, piemērojot diskrecionārus 
principus, lai uzlabotu izpildes un 
likviditātes nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Kompetento iestāžu pilnvaras 
papildina skaidrs mehānisms, saskaņā ar 
kuru tiek aizliegta vai ierobežota tāda 
finanšu instrumenta tirdzniecība, 
izplatīšana un pārdošana, kurš rada 
nopietnas bažas par ieguldītāju aizsardzību, 
finanšu tirgus pareizu darbību un integritāti 
vai visas finanšu sistēmas vai kādas tās 
daļas stabilitāti, un atbilstīgas EVTI 
pilnvaras veikt koordināciju un rīkoties 

(24) Kompetento iestāžu pilnvaras 
papildina skaidrs mehānisms, saskaņā ar 
kuru tiek aizliegta vai ierobežota tāda 
finanšu instrumenta tirdzniecība, 
izplatīšana un pārdošana, kurš rada 
nopietnas bažas par ieguldītāju aizsardzību, 
finanšu tirgus pareizu darbību un integritāti 
vai visas finanšu sistēmas vai kādas tās 
daļas stabilitāti, un atbilstīgas EVTI 
pilnvaras veikt koordināciju un rīkoties 
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ārkārtas situācijās. Šādas pilnvaras būtu 
jāvar īstenot, ja tiek izpildīti vairāki īpaši 
nosacījumi.

ārkārtas situācijās. Šādas pilnvaras būtu 
jāvar īstenot, ja tiek izpildīti vairāki īpaši 
nosacījumi, un jāizmanto tikai izņēmuma 
gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Konkrētu finanšu instrumentu vai finanšu darījumu veidu aizliegums ir ļoti lielā mērā 
ierobežojošs pasākums, un šādas pilnvaras būtu jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 159
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Sīkāku informāciju par darījumiem ar 
finanšu instrumentiem būtu jāsniedz 
kompetentajām iestādēm, lai tās varētu 
konstatēt un izmeklēt potenciālos tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, 
uzraudzīt tirgus godīgu un pareizu darbību 
un ieguldījumu sabiedrību darbību. Šāda 
pārskata darbības jomā iekļauj visus 
instrumentus, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, un visus 
instrumentus, kuru vērtība ir atkarīga no 
šādu instrumentu vērtības vai to ietekmē. 
Lai nepieļautu nevajadzīgu administratīvo 
slogu ieguldījumu sabiedrībām, no to 
pienākuma sniegt pārskatus būtu jāizslēdz 
finanšu instrumenti, kuru tirdzniecība 
netiek regulēta un kurus neietekmē tirgus 
ļaunprātīga izmantošana.

(27) Sīkāku informāciju par darījumiem ar 
finanšu instrumentiem būtu jāsniedz 
kompetentajām iestādēm, lai tās varētu 
konstatēt un izmeklēt potenciālos tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, 
uzraudzīt tirgus godīgu un pareizu darbību 
un ieguldījumu sabiedrību darbību. Šāda 
pārskata darbības jomā iekļauj visus 
instrumentus, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū un daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, 
un visus instrumentus, kuru vērtība ir 
atkarīga no šādu instrumentu vērtības vai 
to ietekmē. Lai nepieļautu nevajadzīgu 
administratīvo slogu ieguldījumu 
sabiedrībām, no to pienākuma sniegt 
pārskatus būtu jāizslēdz finanšu 
instrumenti, kuru tirdzniecība netiek 
regulēta un kurus neietekmē tirgus 
ļaunprātīga izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Visām tirdzniecības platformām, kuras vada tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, 
būtu jāpiemēro vienādi noteikumi, tostarp noteikumi par pārredzamību, nediskrecionāru 
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darījumu izpildi, nediskriminējošu pieeju un pilnīgu tirgus uzraudzību. Tirdzniecības vietā, 
kurā atsevišķas platformas neatbilst vienādiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par 
nediskrecionāru darījumu izpildi, apdraud tirdzniecības cenu noteikšanas procesu un 
ieguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 160
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums, 
nosakot, vai darījumu pārskatu saturs un 
formāts ir atbilstīgs, lai kompetentās 
iestādes varētu konstatēt tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu, un vai ir 
lietderīgi pieprasīt ieguldījumu 
sabiedrībām sniegt papildu informāciju, 
piemēram, norādi algoritma 
identificēšanai vai norādi tā algoritma 
ierosinātāja identificēšanai, kas ir 
ieguldījumu lēmuma un darījuma izpildes 
pamatā. Regulatori ir ieinteresēti 
identificēt fizisku vai juridisku personu, 
kura pieņēmusi lēmumu veikt darījumu. 
Ņemot vērā to, ka algoritmus, kuri 
jāizmanto ieguldījumu sabiedrībai klienta 
mērķu sasniegšanai, var noteikt klients 
vai arī, lai nodrošinātu darījuma pēc 
iespējas labāku izpildi, algoritmu var 
izvēlēties pati ieguldījumu sabiedrība, 
regulatoram ir lietderīgi identificēt 
personu, kas izmantojusi algoritmu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Kā parādīja finanšu krīze, 
atpirkuma līgumi un vērtspapīru 
aizdevumi zināmā mērā ir veicinājuši 
nenoteiktību attiecībā uz īpašumtiesībām 
un saistībām. Iestādēm būtu jāsniedz 
pārskati — vismaz kopsavilkuma veidā —
par atpirkuma līgumiem, vērtspapīru 
aizdevumiem un visiem apgrūtinājuma 
vai atgūšanas tiesību veidiem. Šāda 
informācija būtu jāpaziņo darījumu 
reģistram vai centrālajam vērtspapīru 
depozitārijam, lai nodrošinātu arī EBI, 
EVTI, attiecīgo kompetento iestāžu, 
ESRK un attiecīgo centrālo banku, kā arī 
ECBS piekļuvi šādai informācijai. 
Likvidācijas procesā nereģistrētām 
atgūšanas tiesībām nevajadzētu piešķirt 
juridisku spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā 
piemēro valstu režīmus un prasības. Šie 
režīmi ir ļoti atšķirīgi un būtu jāsaskaņo, 
lai nodrošinātu noteiktību un vienotu 
attieksmi pret trešo valstu sabiedrībām, 
kuras izmanto pieeju Eiropas Savienībai, 
pamatojoties uz Komisijas veiktu 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu, kurai būtu jānodrošina 
salīdzināma līmeņa aizsardzība 
ieguldītājiem Eiropas Savienībā, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
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sabiedrībām, un būtu jānodrošina, ka arī 
ES ieguldījumu sabiedrībām tiek 
garantēta savstarpēja pieeja trešo valstu 
tirgum.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas noteikumi, kas iekļaujami regulā.

Grozījums Nr. 163
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) Būtu jāparedz, ka pakalpojumus var 
sniegt tikai atbilstīgi darījumu partneri un 
ka šai nolūkā tie Savienībā izveido filiāli. 
Filiāli izveido dalībvalstī, kurā trešās 
valsts sabiedrība aktīvāk veic darbību. 
Filiāles izveidi reģistrē EVTI. Pēc filiāles 
reģistrācijas EVTI filiāli uzrauga 
dalībvalstī, kurā tā reģistrēta. Trešās 
valsts sabiedrībai jābūt iespējai sniegt 
pakalpojumus citās dalībvalstīs ar filiāles 
starpniecību, ievērojot paziņošanas 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas noteikumi, kas iekļaujami regulā.

Grozījums Nr. 164
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
28.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28c) Šīs regulas nosacījumiem, ar ko 
regulē pakalpojumu sniegšanu, ko veic 
trešo valstu sabiedrības Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienībā 
reģistrētiem privātklientiem vai 
profesionāliem klientiem saņemt 
ieguldījumu pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām pēc pašu iniciatīvas. Šādā 
gadījumā trešās valsts sabiedrības sniegtie 
pakalpojumi nebūtu uzskatāmi par 
sniegtiem Savienības teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas noteikumi, kas iekļaujami regulā.

Grozījums Nr. 165
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Darījumu pārskatu sniegšanas 
noteikumu mērķis ir nodrošināt tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzību. 
Šo noteikumu piemērošanas dēļ liela 
apjoma tirgus segmentos līdz laikam, kad 
būs pieejamas labākas tehnoloģijas, 
informācijas apjoms var būt lielāks, nekā 
iespējams apstrādāt. EVTI būtu 
jāsagatavo ziņojumu par visiem tirgus 
segmentiem, uz kuriem attiecas citas 
pārskatu sniegšanas prasības, piemēram, 
par darījumu reģistriem vai par tirgus 
segmentiem, kuros riska līmenis ir zems 
vai kuros jau piemēro citus aizsardzības 
pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Regulā [ETIR] noteikti kritēriji, 
saskaņā ar kuriem ārpusbiržas atvasināto 
finanšu instrumentu kategorijām būtu 
jāpiemēro pienākums veikt klīringu. Tā 
arī novērš konkurences kropļojumus, 
pieprasot, lai centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri piedāvā ārpusbiržas 
atvasināto finanšu instrumentu klīringu, 
tiktu nodrošināta nediskriminējoša pieeja 
tirdzniecības vietām, un centrālajiem 
darījumu partneriem, kuri piedāvā 
ārpusbiržas atvasināto finanšu 
instrumentu klīringu, tiktu nodrošināta 
nediskriminējoša pieeja tirdzniecības 
datiem tirdzniecības vietās. Tā kā 
ārpusbiržas atvasināti finanšu instrumenti 
ir atvasināti līgumi, kuri netiek izpildīti 
regulētā tirgū, nav nepieciešamības ieviest 
līdzīgus noteikumus regulētiem tirgiem 
saskaņā ar šo regulu. Ar nosacījumu, ka 
EVTI ir pasludinājusi, ka uz tiem tas 
attiecas, uz atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus tirgo regulētos 
tirgos, arī būtu attiecas pienākumam veikt 
klīringu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
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securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Grozījums Nr. 167
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Regulā [ETIR] noteikti kritēriji, 
saskaņā ar kuriem ārpusbiržas atvasināto 
finanšu instrumentu kategorijām būtu 
jāpiemēro pienākums veikt klīringu. Tā arī 
novērš konkurences kropļojumus, 
pieprasot, lai centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri piedāvā ārpusbiržas 
atvasināto finanšu instrumentu klīringu, 
tiktu nodrošināta nediskriminējoša pieeja 
tirdzniecības vietām, un centrālajiem 
darījumu partneriem, kuri piedāvā 
ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu 
klīringu, tiktu nodrošināta 
nediskriminējoša pieeja tirdzniecības 
datiem tirdzniecības vietās. Tā kā 
ārpusbiržas atvasināti finanšu instrumenti 
ir atvasināti līgumi, kuri netiek izpildīti 
regulētā tirgū, nav nepieciešamības ieviest 
līdzīgus noteikumus regulētiem tirgiem 
saskaņā ar šo regulu. Ar nosacījumu, ka 
EVTI ir pasludinājusi, ka uz tiem tas 
attiecas, uz atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus tirgo regulētos tirgos, 
arī būtu attiecas pienākumam veikt 
klīringu.

(31) Regulā [ETIR] noteikti kritēriji, 
saskaņā ar kuriem ārpusbiržas atvasināto 
finanšu instrumentu kategorijām būtu 
jāpiemēro pienākums veikt klīringu. Tā arī 
novērš konkurences kropļojumus, 
pieprasot, lai centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri piedāvā ārpusbiržas 
atvasināto finanšu instrumentu klīringu, 
tiktu nodrošināta nediskriminējoša pieeja 
tirdzniecības vietām, un centrālajiem 
darījumu partneriem, kuri piedāvā 
ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu 
klīringu, tiktu nodrošināta 
nediskriminējoša pieeja tirdzniecības 
datiem tirdzniecības vietās. Tā kā 
ārpusbiržas atvasināti finanšu instrumenti 
ir atvasināti līgumi, kuri netiek izpildīti 
regulētā tirgū, nav nepieciešamības ieviest 
līdzīgus noteikumus regulētiem tirgiem 
saskaņā ar šo regulu. Ar nosacījumu, ka 
EVTI ir pasludinājusi, ka uz tiem tas 
attiecas, uz atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus tirgo regulētos tirgos, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, arī būtu 
attiecas pienākumam veikt klīringu.

Or. en

Pamatojums

Visām tirdzniecības vietām, kurās tirgo atvasinātos finanšu instrumentus, jānodrošina, ka tiek 
ievērots pienākums veikt centralizētu klīringu, lai mazinātu sistēmisko risku, kas saistīts ar 
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šādiem darījumiem un instrumentiem.

Grozījums Nr. 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Papildus Direktīvas 2004/39/EK 
prasībām, kas neļauj dalībvalstīm 
nevajadzīgi ierobežot pieeju 
pēctirdzniecības infrastruktūrai, 
piemēram, centrālajam darījumu 
partnerim un norēķinu sistēmām, ir 
nepieciešams, ka šī regula likvidē dažādus 
citus komerciālus šķēršļus, kurus var 
izmantot, lai kavētu konkurenci, veicot 
finanšu instrumentu klīringu. Lai 
nepieļautu diskriminējošu praksi, 
centrālajiem darījumu partneriem būtu 
jāpiekrīt veikt dažādās tirdzniecības vietās 
izpildītu darījumu klīringu, ja šādas vietas 
atbilst centrālā darījumu partnera 
noteiktajām darbības un tehniskajām 
prasībām. Pieeja būtu jāatsaka tikai tad, 
ja nav izpildīti noteikti deleģētajos aktos 
precizēti pieejas kritēriji.

svītrots

Or. en

Pamatojums

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Grozījums Nr. 169
Werner Langen

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Papildus Direktīvas 2004/39/EK 
prasībām, kas neļauj dalībvalstīm 
nevajadzīgi ierobežot pieeju 
pēctirdzniecības infrastruktūrai, 
piemēram, centrālajam darījumu 
partnerim un norēķinu sistēmām, ir 
nepieciešams, ka šī regula likvidē dažādus 
citus komerciālus šķēršļus, kurus var 
izmantot, lai kavētu konkurenci, veicot 
finanšu instrumentu klīringu. Lai 
nepieļautu diskriminējošu praksi, 
centrālajiem darījumu partneriem būtu 
jāpiekrīt veikt dažādās tirdzniecības vietās 
izpildītu darījumu klīringu, ja šādas vietas 
atbilst centrālā darījumu partnera 
noteiktajām darbības un tehniskajām 
prasībām. Pieeja būtu jāatsaka tikai tad, 
ja nav izpildīti noteikti deleģētajos aktos 
precizēti pieejas kritēriji.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ārpus ES nav līdzīgu centienu izveidot regulējumu. Tāpēc ar FITR 28. pantu ieviestie 
grozījumi mazinās ES tirdzniecības vietu un centrālo darījuma partneru konkurētspēju, 
salīdzinot ar konkurentiem ārpus ES.

Grozījums Nr. 170
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Papildus Direktīvas 2004/39/EK 
prasībām, kas neļauj dalībvalstīm 
nevajadzīgi ierobežot pieeju 
pēctirdzniecības infrastruktūrai, piemēram, 
centrālajam darījumu partnerim un 
norēķinu sistēmām, ir nepieciešams, ka šī 
regula likvidē dažādus citus komerciālus 
šķēršļus, kurus var izmantot, lai kavētu 
konkurenci, veicot finanšu instrumentu 
klīringu. Lai nepieļautu diskriminējošu 
praksi, centrālajiem darījumu partneriem 
būtu jāpiekrīt veikt dažādās tirdzniecības 
vietās izpildītu darījumu klīringu, ja šādas 
vietas atbilst centrālā darījumu partnera 
noteiktajām darbības un tehniskajām 
prasībām. Pieeja būtu jāatsaka tikai tad, ja 
nav izpildīti noteikti deleģētajos aktos 
precizēti pieejas kritēriji.

(32) Papildus Direktīvas 2004/39/EK 
prasībām, kas neļauj dalībvalstīm 
nevajadzīgi ierobežot pieeju 
pēctirdzniecības infrastruktūrai, piemēram, 
centrālajam darījumu partnerim un 
norēķinu sistēmām, ir nepieciešams, ka šī 
regula likvidē dažādus citus komerciālus 
šķēršļus, kurus var izmantot, lai kavētu 
konkurenci, veicot finanšu instrumentu 
klīringu. Lai nepieļautu diskriminējošu 
praksi, centrālajiem darījumu partneriem 
būtu jāpiekrīt veikt dažādās tirdzniecības 
vietās izpildītu darījumu klīringu, ja šādas 
vietas atbilst centrālā darījumu partnera 
noteiktajām darbības un tehniskajām 
prasībām. Pieeja būtu jāatsaka tikai tad, ja 
tā radītu būtiskus apdraudējumus finanšu 
sistēmas stabilitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Papildus Direktīvas 2004/39/EK 
prasībām, kas neļauj dalībvalstīm 
nevajadzīgi ierobežot pieeju 
pēctirdzniecības infrastruktūrai, piemēram, 
centrālajam darījumu partnerim un 
norēķinu sistēmām, ir nepieciešams, ka šī 
regula likvidē dažādus citus komerciālus 
šķēršļus, kurus var izmantot, lai kavētu 
konkurenci, veicot finanšu instrumentu 
klīringu. Lai nepieļautu diskriminējošu 
praksi, centrālajiem darījumu partneriem 
būtu jāpiekrīt veikt dažādās tirdzniecības 
vietās izpildītu darījumu klīringu, ja šādas 
vietas atbilst centrālā darījumu partnera 

(32) Papildus Direktīvas 2004/39/EK 
prasībām, kas neļauj dalībvalstīm 
nevajadzīgi ierobežot pieeju 
pēctirdzniecības infrastruktūrai, piemēram, 
centrālajam darījumu partnerim un 
norēķinu sistēmām, ir nepieciešams, ka šī 
regula likvidē dažādus citus komerciālus 
šķēršļus, kurus var izmantot, lai kavētu 
konkurenci, veicot pārvedamu vērtspapīru 
un naudas tirgus instrumentu klīringu. Lai 
nepieļautu diskriminējošu praksi, 
centrālajiem darījumu partneriem būtu 
jāpiekrīt veikt dažādās tirdzniecības vietās 
izpildītu darījumu klīringu, ja šādas vietas 
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noteiktajām darbības un tehniskajām 
prasībām. Pieeja būtu jāatsaka tikai tad, ja 
nav izpildīti noteikti deleģētajos aktos 
precizēti pieejas kritēriji.

atbilst centrālā darījumu partnera 
noteiktajām darbības un tehniskajām 
prasībām. Pieeja būtu jāatsaka tikai tad, ja 
nav izpildīti noteikti deleģētajos aktos 
precizēti pieejas kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī 
jānosaka prasība nodrošināt pieeju, 
tostarp nodrošināt jaunākos datus, 
atbilstīgi pārredzamiem un 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem, kuri 
vēlas veikt tirdzniecības vietā izpildīta 
darījuma klīringu. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un 
citām tirdzniecības vietām būtu 
jānodrošina licencēšana un pieeja 
informācijai par indeksiem un citiem 
bāzes rādītājiem, kurus izmanto finanšu 
instrumentu vērtības noteikšanai. 
Likvidējot šķēršļus un diskriminējošu 
praksi, tiek paredzēts palielināt 
konkurenci finanšu instrumentu klīringa 
un tirdzniecības jomā, lai samazinātu 
ieguldījumu un aizņemšanās izmaksas, 
novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu 
arī turpmāk cieši jāpārrauga 
pēctirdzniecības infrastruktūras attīstība 
un pēc vajadzības jāiejaucas, lai 
nepieļautu konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Grozījums Nr. 173
Werner Langen

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī 
jānosaka prasība nodrošināt pieeju, 
tostarp nodrošināt jaunākos datus, 
atbilstīgi pārredzamiem un 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem, kuri 
vēlas veikt tirdzniecības vietā izpildīta 
darījuma klīringu. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un 
citām tirdzniecības vietām būtu 
jānodrošina licencēšana un pieeja 
informācijai par indeksiem un citiem 
bāzes rādītājiem, kurus izmanto finanšu 
instrumentu vērtības noteikšanai. 
Likvidējot šķēršļus un diskriminējošu 
praksi, tiek paredzēts palielināt 
konkurenci finanšu instrumentu klīringa 
un tirdzniecības jomā, lai samazinātu 
ieguldījumu un aizņemšanās izmaksas, 
novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu 
arī turpmāk cieši jāpārrauga 
pēctirdzniecības infrastruktūras attīstība 
un pēc vajadzības jāiejaucass, lai 
nepieļautu konkurences kropļojumus 

svītrots
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iekšējā tirgū.

Or. de

Pamatojums

Ārpus ES nav līdzīgu centienu izveidot regulējumu. Tāpēc ar FITR 28. pantu ieviestie 
grozījumi mazinās ES tirdzniecības vietu un centrālo darījuma partneru konkurētspēju, 
salīdzinot ar konkurentiem ārpus ES.

Grozījums Nr. 174
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas veikt tirdzniecības 
vietā izpildīta darījuma klīringu. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un citām 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
licencēšana un pieeja informācijai par 
indeksiem un citiem bāzes rādītājiem, 
kurus izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucass, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas veikt tirdzniecības 
vietā izpildīta darījuma klīringu. Centrālo 
darījumu partneru tiesību uz pieeju 
tirdzniecības vietām pamatā jābūt 
pārredzamiem, samērīgiem un neitrāliem 
kritērijiem, tostarp kritērijiem attiecībā uz
klientu pieprasījumu un drošības 
kritērijiem, kā arī visiem 
nepieciešamajiem sadarbspējas 
noteikumiem. Lai nodrošinātu 
konkurētspējīga vienotā tirgus pilnvērtīgu 
attīstību darījumiem ar visiem finanšu 
instrumentiem, tostarp biržā tirgotiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
pamatojoties uz etalonrādītājiem, ir jāveic 
attiecīgo tirdzniecības darījumu un 
tirdzniecības vietu, kā arī centrālo 
darījumu partneru obligāta un 
neekskluzīva licencēšana. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un 
citām tirdzniecības vietām būtu 
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jānodrošina pieeja informācijai par 
indeksiem un etalonrādītājiem, kurus 
izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Atbilstīgi nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem un citām tirdzniecības vietām 
būtu jānodrošina pieeja informācijai par 
indeksiem un etalonrādītājiem, kurus 
izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Visas tirdzniecības vietas vai 
centrālie darījumu partneri, kas sniedz 
šādu informāciju un produktus, var 
piemērot maksu par tirgus dalībniekiem 
sniegtajiem pakalpojumiem, tikai lai segtu 
izmaksas un gūtu saprātīgu peļņu. 
Izmaksu segšana attiecas uz izmaksām, 
kas tieši saistītas ar sniegtajiem 
pakalpojumiem, piedāvājot produktus, kas 
ietver informācijas par indeksiem 
sniegšanu. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucas, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais teksts neparedz iespēju ierobežot izmaksu palielināšanu, izmantojot bāzes 
rādītājus. Bāzes rādītājiem ir izšķiroša nozīme kā atsauces informācijai tirdzniecībā, kā arī 
tie veicina pēc iespējas labāku darījumu izpildi. Nosakot ierobežojumus, tiek novērsts izmaksu 
būtisks palielinājums, kas samazina pēdējo ieguldītāju ieguvumu.

Grozījums Nr. 175
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas veikt tirdzniecības 
vietā izpildīta darījuma klīringu. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un citām 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
licencēšana un pieeja informācijai par 
indeksiem un citiem bāzes rādītājiem, 
kurus izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucass, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju jaunākajiem 
datiem atbilstīgi pārredzamiem un 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem, kuri 
vēlas veikt tirdzniecības vietā izpildīta 
darījuma klīringu. Nosakot centrālā 
darījumu partnera tiesības uz pieeju 
tirdzniecības vietai, būtu jāparedz kārtība, 
kādā daudzi centrālie darījumu partneri 
var izmantot vienas tirdzniecības vietas 
jaunākos pēctirdzniecības datus. Tomēr 
tam nebūtu jāizraisa sadarbspēja attiecībā 
uz atvasināto instrumentu klīringu vai 
jārada likviditātes sadrumstalotība.
Atbilstīgi nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un citām 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
licencēšana un pieeja informācijai par 
indeksiem un citiem bāzes rādītājiem, 
kurus izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucas, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas veikt tirdzniecības 
vietā izpildīta darījuma klīringu. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un citām 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
licencēšana un pieeja informācijai par 
indeksiem un citiem bāzes rādītājiem, 
kurus izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucass, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas veikt tirdzniecības 
vietā izpildīta darījuma klīringu. Regulā 
(ES) Nr. .../... [ETIR] sadarbspēja attiecas 
tikai uz naudas tirgus instrumentiem, taču 
EVTI līdz 2014. gadam ir jāiesniedz 
ziņojums par to, vai sadarbspējas darbības 
jomas paplašināšana, iekļaujot tajā arī 
citus finanšu instrumentus, būtu 
lietderīga. ETIR noteikumi neliedz pusēm 
divpusēji vienoties par sadarbspēju 
attiecībā uz vērtspapīriem, atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem vai citiem 
instrumentiem. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un citām 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
licencēšana un pieeja informācijai par 
indeksiem un citiem bāzes rādītājiem, 
kurus izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucas, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas veikt tirdzniecības 
vietā izpildīta darījuma klīringu. Atbilstīgi 
nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un citām 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
licencēšana un pieeja informācijai par 
indeksiem un citiem bāzes rādītājiem, 
kurus izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucass, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
principiem centrālajiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas veikt tirdzniecības 
vietā izpildīta darījuma klīringu, ja vien 
pieejas tiesības nepalielina darbības risku 
un nerada likviditātes sadrumstalotību. 
Pieteikumu pieejas piešķiršanai iesniedz 
apstiprināšanai tirgus dalībniekiem un 
centrālā darījumu partnera dalībniekiem.
Atbilstīgi nediskriminējošiem principiem 
centrālajiem darījumu partneriem un citām 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
licencēšana un pieeja informācijai par 
indeksiem un citiem bāzes rādītājiem, 
kurus izmanto finanšu instrumentu vērtības 
noteikšanai. Likvidējot šķēršļus un 
diskriminējošu praksi, tiek paredzēts 
palielināt konkurenci finanšu instrumentu 
klīringa un tirdzniecības jomā, lai 
samazinātu ieguldījumu un aizņemšanās 
izmaksas, novērstu nepilnības un veicinātu 
jauninājumus ES tirgos. Komisijai būtu arī 
turpmāk cieši jāpārrauga pēctirdzniecības 
infrastruktūras attīstība un pēc vajadzības 
jāiejaucas, lai nepieļautu konkurences 
kropļojumus iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 

(34) Trešo valstu ieguldījumu sabiedrību 
un tirgus organizētāju*sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
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ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
ieguldījumu sabiedrībām un tirgus 
organizētājiem, kuri izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības un savstarpīguma novērtējumu 
attiecībā uz trešo valstu regulējošo un 
uzraudzības regulējumu un jānodrošina 
salīdzināma līmeņa aizsardzība 
ieguldītājiem ES, kas saņem pakalpojumus 
no trešo valstu ieguldījumu sabiedrībām 
un tirgus organizētājiem.
* (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu 
kopumā. Tā pieņemšanas gadījumā visā 
tekstā jāizdara atbilstīgas izmaiņas.)

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka ar FITR tiek izveidots atbilstīgs režīms trešo valstu 
ieguldījumu sabiedrībām un tirgus organizētājiem, nevis režīms, kas aptver tikai dažus 
ieguldījumu sabiedrību sniegtos pakalpojumus. Šāds režīms nodrošinātu, ka visi pakalpojumi, 
ko piedāvā gan trešo valstu ieguldījumu sabiedrības, gan arī tirgus organizētāji, kuri izmanto 
pieeju ES, tiktu iekļauti FITR darbības jomā. Jaunajos priekšlikumos skaidri jānosaka, kuri 
noteikumi attieksies uz šādiem tirgus organizētājiem, un kuri ES noteikumi, ja tādu būs, uz 
šādiem tirgus organizētājiem neattieksies.

Grozījums Nr. 179
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Lai gan būtu jāparedz iespēja 
dalībvalstīm saglabāt šos režīmus un 
prasības, ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī, lai trešo 
valstu sabiedrības, kuras izveido filiāli ES, 
ar filiāles starpniecību varētu sniegt 
pakalpojumus un veikt darbības visā 
Eiropas Savienībā ar nosacījumu, ka 
filiāle ir saņēmusi kompetento iestāžu 
atļauju dalībvalstī un ka cita starpā 
Komisija ir veikusi atbilstības novērtējumu 
attiecībā uz trešo valstu regulējošo un 
uzraudzības regulējumu. Ir lietderīgi 
ieviest arī kopīgu regulējumu, kas atļautu 
trešās valsts sabiedrībai veikt darbības vai 
sniegt pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem, kas reģistrēti 
dalībvalstī, taču nav izveidojuši filiāli 
attiecīgajā dalībvalstī, nepieprasot 
piemērot atļaujas saņemšanu šajā 
dalībvalstī vai reģistrāciju EVTI. Būtu 
jāparedz iespēja trešās valsts sabiedrība, 
kas vēlas veikt darbības vai sniegt 
pakalpojumus citiem atbilstīgiem 
darījumu partneriem un profesionāliem 
klientiem pašiem par sevi Eiropas 
Savienībā, veikt darbību un sniegt šādus 
pakalpojumus, ja tā ir reģistrējusies EVTI 
un ja cita starpā Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešās 
valsts regulējošo un uzraudzības 
regulējumu.

Or. en
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Pamatojums

Daudzi ieguldījumu pakalpojumi tiek sniegti un darbības tiek veiktas, pamatojoties uz 
ilgstošām attiecībām starp sabiedrību un klientu. Ja trešo valstu sabiedrībām, piemēram, 
aizliegtu to esošajiem klientiem sniegt informāciju un pētījumu rezultātus, tiktu nepamatoti 
ierobežota ES ieguldītāju un darījumu partneru pieeja trešo valstu sabiedrību sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 180
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība privātklientiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Sharon Bowles
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām. Piemērojot prasības, kas 
attiecas uz trešo valstu sabiedrībām, 
Komisijai un dalībvalstīm būtu jāņem 
vērā, ka Eiropas Savienībai ir būtiska 
nozīme pasaules finanšu tirgos, ka 
Eiropas Savienības un trešo valstu 
finanšu tirgi ir savstarpēji atkarīgi un ka 
starptautiskā tirdzniecība nodrošina 
ieguvumu Eiropas Savienības 
ieguldītājiem, pilsoņiem, uzņēmumiem, 
valsts iestādēm un Eiropas ekonomikai 
kopumā. Ņemot to vērā, prasību 
piemērošanai trešām valstīm, izņemot tad, 
ja šādu rīcību attaisno objektīvi un uz 
pierādījumiem balstīti piesardzīgi 
apsvērumi, nevajadzētu liegt Eiropas 
Savienības ieguldītājiem un emitentiem 
veikt ieguldījumus trešās valstīs vai 
piesaistīt trešo valstu finansējumu, kā arī 
šādu prasību piemērošanai nevajadzētu 
liegt trešo valstu ieguldītājiem un 
emitentiem veikt ieguldījumus, piesaistīt 
kapitālu vai izmantot citus finanšu 
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pakalpojumus Eiropas tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām. Piemērojot prasības, kas 
attiecas uz trešo valstu sabiedrībām, 
Komisijai un dalībvalstīm būtu jāņem 
vērā, ka Eiropas Savienībai ir būtiska 
nozīme pasaules finanšu tirgos, ka, lai 
piesaistītu ieguldījumus, liela nozīme ir 
atklātībai, ka jāsaglabā Eiropas finanšu 
centri, ka Eiropas Savienības un trešo 
valstu finanšu tirgi ir savstarpēji atkarīgi 
un ka starptautiskā tirdzniecība nodrošina 
ieguvumu Eiropas Savienības 
ieguldītājiem un emitentiem, pilsoņiem, 
uzņēmumiem, valsts iestādēm un Eiropas 
ekonomikai kopumā. Ņemot vērā to, ka 
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saskaņā ar FITD licence ir vajadzīga 
plašam finanšu pakalpojumu spektram, 
prasību piemērošanai trešām valstīm, 
izņemot tad, ja šādu rīcību attaisno 
objektīvi un uz pierādījumiem balstīti 
piesardzīgi apsvērumi, nevajadzētu liegt 
Eiropas Savienības ieguldītājiem un 
emitentiem veikt ieguldījumus trešās 
valstīs vai piesaistīt trešo valstu 
finansējumu, kā arī šādu prasību 
piemērošanai nevajadzētu liegt trešo 
valstu ieguldītājiem un emitentiem veikt 
ieguldījumus, piesaistīt kapitālu vai 
izmantot citus finanšu pakalpojumus 
Eiropas tirgos.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu labklājību, izaugsmi, nodarbinātību un finanšu stabilitāti Eiropas Savienībā, ir 
jānodrošina Eiropas ieguldītāju un emitentu netraucēta sadarbība ar trešo valstu tirgiem un 
pakalpojumu sniedzējiem un ir jāturpina trešo valstu ieguldītāju un emitentu piesaiste, lai tie 
veiktu ieguldījumus Eiropas Savienības tirgos, un ar trešo valstu ieguldītāju un emitentu 
starpniecību jāpalielina kapitāls.

Grozījums Nr. 183
Sławomir Witold Nitras

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Ir lietderīgi ieviest kopīgu 
tiesisko regulējumu ES līmenī. Režīmam 
būtu jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 

(34) Trešo valstu sabiedrību sniegtiem 
pakalpojumiem Eiropas Savienībā piemēro 
valstu režīmus un prasības. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un sabiedrībām, kam 
izsniegtas atļaujas atbilstīgi šiem režīmiem, 
nav atļauts īstenot savu brīvību sniegt 
pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību 
citās dalībvalstīs, kā vien tajā, kurā tās ir 
reģistrētas. Turklāt pakalpojumu 
sniegšanas nodrošināšana pilnvarotajiem 
darījumu partneriem, kas ir reģistrēti 
Eiropas Savienības teritorijā, no trešo 
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vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

valstu sabiedrību puses bez 
nepieciešamības veidot filiāles Eiropas 
Savienībā veicina to, ka dalībvalsts, kurā 
tās veic saimniecisko darbību, 
neuzraudzīs šādas sabiedrības, kā arī tās 
netiks pakļautas pienākumiem, kas izriet 
no ierosinātajiem noteikumiem. Līdz ar to 
ir lietderīgi ieviest kopīgu tiesisko 
regulējumu ES līmenī. Režīmam būtu 
jāapvieno esošais sadrumstalotais 
regulējums, jānodrošina noteiktība un 
vienota attieksme pret trešo valstu 
sabiedrībām, kuras izmanto pieeju ES, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi 
atbilstības novērtējumu attiecībā uz trešo 
valstu regulējošo un uzraudzības 
regulējumu un jānodrošina salīdzināma 
līmeņa aizsardzība ieguldītājiem ES, kas 
saņem pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām.

Or. pl

Grozījums Nr. 184
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Nosakot efektīvas līdzvērtības 
prasības attiecībā uz trešo valstu 
režīmiem, Komisijai būtu jāpamatojas 
tikai uz tiem noteikumiem, par kuriem 
panākta vienošanās starptautiskā forumā, 
piemēram, G20 valstu sanāksmēs. Lai gan 
noteikumi par pienākumu veikt 
tirdzniecību ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem pēc iespējas jāsaskaņo ar 
EMIR, daudzi šīs regulas noteikumi 
neatbilst G20 valstu uzņemtajām 
saistībām un neveicina finanšu sistēmas 
stabilitāti un tāpēc tie var nebūt piemēroti 
tiešai piemērošanai trešās valstīs.
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Or. en

Grozījums Nr. 185
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Veicot trešo valstu atbilstības 
novērtējumu, Komisijai būtu jāīsteno 
pieeja, kas paredz piešķirt prioritāru 
statusu Eiropas Savienības lielākajiem 
tirdzniecības partneriem, un valstīm, 
kurās tikai dažas sabiedrības izmanto 
pieeju Eiropas Savienībai, atbilstības 
novērtējums būtu jāveic tikai pēc tam, kas 
novērtēti būtiskāki tirgi.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ierobežotos resursus, būs svarīgi piešķirt prioritāru statusu šādām būtiskām 
jurisdikcijām, lai netraucētu tirdzniecībai, taču lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku ietekmi 
drīz pēc tiesību akta pieņemšanas.

Grozījums Nr. 186
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai sniegtu pakalpojumus 
privātpersonām vai MVU, vienmēr būtu 
jāizveido filiāle Savienībā. Filiāles izveidei 
piemēro atļaujas saņemšanu un uzraudzību 
Savienībā. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp konkrēto 
kompetento iestādi un kompetento iestādi 
trešā valstī. Pakalpojumu sniegšana, 
neveidojot sabiedrību filiāles, iespējama 

(35) Lai sniegtu pakalpojumus 
privātpersonām vai profesionālajiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido filiāle 
Savienībā. Filiāles izveidei piemēro 
atļaujas saņemšanu un uzraudzību 
Savienībā. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp konkrēto 
kompetento iestādi un kompetento iestādi 
trešā valstī. Pakalpojumu sniegšana, 
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tikai starp atbilstīgiem darījumu 
partneriem. Tam piemēro EVTI reģistrāciju 
un uzraudzību trešā valstī. Būtu jāpastāv 
pienācīgiem sadarbības nosacījumiem starp 
EVTI un kompetento iestādi trešā valstī.

neveidojot sabiedrību filiāles, iespējama 
tikai starp atbilstīgiem darījumu 
partneriem. Tam piemēro EVTI reģistrāciju 
un uzraudzību trešā valstī. Būtu jāpastāv 
pienācīgiem sadarbības nosacījumiem starp 
EVTI un kompetento iestādi trešā valstī.

Or. en

Pamatojums

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Grozījums Nr. 187
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai sniegtu pakalpojumus 
privātpersonām vai MVU, vienmēr būtu 
jāizveido filiāle Savienībā. Filiāles izveidei 
piemēro atļaujas saņemšanu un uzraudzību 
Savienībā. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp konkrēto 
kompetento iestādi un kompetento iestādi 
trešā valstī. Pakalpojumu sniegšana, 
neveidojot sabiedrību filiāles, iespējama 
tikai starp atbilstīgiem darījumu 
partneriem. Tam piemēro EVTI 
reģistrāciju un uzraudzību trešā valstī.
Būtu jāpastāv pienācīgiem sadarbības 
nosacījumiem starp EVTI un kompetento 
iestādi trešā valstī.

(35) Trešo valstu sabiedrībām, kuras 
izveido filiāli Savienībā saskaņā ar 
Savienības kopīgo regulējumu attiecībā uz 
filiālēm, būtu jāparedz iespēja Savienībā 
veikt darbības un sniegt pakalpojumus 
privātpersonām ar filiāles starpniecību, 
taču šiem nosacījumiem nevajadzētu 
ietekmēt iespēju privātklientiem saņemt 
pakalpojumus no trešo valstu sabiedrībām 
pēc klientu pašu iniciatīvas vai saņemt 
citus pakalpojumus no trešo valstu 
sabiedrībām (vai pakalpojumus saskaņā 
ar valsts režīmu). Filiāles izveidei piemēro 
atļaujas saņemšanu un uzraudzību 
Savienībā. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp konkrēto 
kompetento iestādi un kompetento iestādi 
trešā valstī. Pēc atļaujas saņemšanas 
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filiālei piemēro uzraudzību dalībvalstī, 
kurā filiāle izveidota; trešās valsts 
sabiedrībai jābūt iespējai sniegt 
pakalpojumus citās dalībvalstīs ar tādas 
filiāles starpniecību, kurai izsniegta 
atļauja un kurai piemēro uzraudzību, 
ievērojot paziņošanas procedūru.

Or. en

Pamatojums

Daudzi ieguldījumu pakalpojumi tiek sniegti un darbības tiek veiktas, pamatojoties uz 
ilgstošām attiecībām starp sabiedrību un klientu. Ja trešo valstu sabiedrībām, piemēram, 
aizliegtu to esošajiem klientiem sniegt informāciju un pētījumu rezultātus, tiktu nepamatoti 
ierobežota ES ieguldītāju un darījumu partneru pieeja trešo valstu sabiedrību sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 188
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai sniegtu pakalpojumus 
privātpersonām vai MVU, vienmēr būtu 
jāizveido filiāle Savienībā. Filiāles izveidei 
piemēro atļaujas saņemšanu un uzraudzību 
Savienībā. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp konkrēto 
kompetento iestādi un kompetento iestādi 
trešā valstī. Pakalpojumu sniegšana, 
neveidojot sabiedrību filiāles, iespējama 
tikai starp atbilstīgiem darījumu 
partneriem. Tam piemēro EVTI reģistrāciju 
un uzraudzību trešā valstī. Būtu jāpastāv 
pienācīgiem sadarbības nosacījumiem starp 
EVTI un kompetento iestādi trešā valstī.

(35) Lai sniegtu pakalpojumus 
privātpersonām vai MVU, vienmēr būtu 
jāizveido filiāle Savienībā. Filiāles izveidei 
piemēro atļaujas saņemšanu un uzraudzību 
Savienībā. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp konkrēto 
kompetento iestādi un kompetento iestādi 
trešā valstī. Pakalpojumu sniegšana, 
neveidojot sabiedrību filiāles, iespējama 
tikai starp atbilstīgiem darījumu partneriem 
un profesionāliem klientiem. Tam piemēro 
EVTI reģistrāciju un uzraudzību trešā 
valstī. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp EVTI un 
kompetento iestādi trešā valstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 189
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai sniegtu pakalpojumus 
privātpersonām vai MVU, vienmēr būtu 
jāizveido filiāle Savienībā. Filiāles izveidei 
piemēro atļaujas saņemšanu un uzraudzību 
Savienībā. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp konkrēto 
kompetento iestādi un kompetento iestādi 
trešā valstī. Pakalpojumu sniegšana, 
neveidojot sabiedrību filiāles, iespējama 
tikai starp atbilstīgiem darījumu 
partneriem. Tam piemēro EVTI reģistrāciju 
un uzraudzību trešā valstī. Būtu jāpastāv 
pienācīgiem sadarbības nosacījumiem starp 
EVTI un kompetento iestādi trešā valstī.

(35) Lai sniegtu pakalpojumus 
privātpersonām vai MVU, vienmēr būtu 
jāizveido meitassabiedrība Savienībā. 
Filiāles izveidei piemēro atļaujas 
saņemšanu un uzraudzību Savienībā. Būtu 
jāpastāv pienācīgiem sadarbības 
nosacījumiem starp konkrēto kompetento 
iestādi un kompetento iestādi trešā valstī. 
Pakalpojumu sniegšana, neveidojot 
sabiedrību filiāles, iespējama tikai starp 
atbilstīgiem darījumu partneriem. Tam 
piemēro EVTI reģistrāciju un uzraudzību 
trešā valstī. Būtu jāpastāv pienācīgiem 
sadarbības nosacījumiem starp EVTI un 
kompetento iestādi trešā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Šīs regulas nosacījumiem, ar ko regulē 
pakalpojumu sniegšanu, ko veic trešo 
valstu sabiedrības Savienībā, nevajadzētu 
ietekmēt iespēju Savienībā reģistrētām 
personām saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus no trešo valstu sabiedrībām 
pēc pašu iniciatīvas. Ja trešās valsts 
sabiedrība sniedz pakalpojumus pēc 
Savienībā reģistrētas personas iniciatīvas, 
pakalpojumi nebūtu uzskatāmi par 

(36) Šīs regulas nosacījumiem, ar ko regulē 
pakalpojumu sniegšanu vai darbības, ko 
veic trešo valstu sabiedrības Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienībā 
reģistrētām personām saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības no trešo valstu 
sabiedrībām pēc pašu iniciatīvas, 
ieguldījumu sabiedrībām, kuras ir tiesīgas 
darboties saskaņā ar šo regulu, vai 
kredītiestādēm, kuras ir tiesīgas darboties 
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sniegtiem Savienības teritorijā. Ja trešās 
valsts sabiedrība piedāvā pakalpojumus 
klientiem vai potenciālajiem klientiem 
Savienībā vai reklamē ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības kopā ar 
papildpakalpojumiem Savienībā, tas 
nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.

saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, kad tās 
sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
darbības, saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības no trešo valstu 
sabiedrībām vai šādu ieguldījumu 
sabiedrību vai kredītiestāžu klientiem 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības no trešo valstu sabiedrībām ar 
ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes 
starpniecību, vai Savienībā reģistrētām 
personām saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības no trešo valstu 
sabiedrībām, ja minētos pakalpojumus 
sniedz vai darbības veic ārpus Eiropas 
Savienības. Ja trešās valsts sabiedrība 
sniedz pakalpojumus vai veic darbības pēc 
Savienībā reģistrētas personas iniciatīvas,
pakalpojumi vai darbības nebūtu
uzskatāmi par sniegtiem Savienības 
teritorijā. Ja trešās valsts sabiedrība 
piedāvā pakalpojumus klientiem vai 
potenciālajiem klientiem Savienībā vai 
reklamē ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības kopā ar papildpakalpojumiem 
Savienībā nevis lai turpinātu sadarbību 
starp trešās valsts sabiedrību un attiecīgo 
personu saistībā ar minēto pakalpojumu 
sniegšanu vai darbību veikšanu, bet citu 
iemeslu dēļ, tas nebūtu uzskatāms par 
pakalpojumu vai darbību, kas sniegta pēc 
klienta paša iniciatīvas. Ja trešās valsts 
sabiedrība sniedz pakalpojumus vai veic 
darbības ieguldījumu sabiedrībai, kura ir 
tiesīga darboties saskaņā ar šo regulu, vai 
kredītiestādei, kura ir tiesīga darboties 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, kad tās 
sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
darbības, vai sniedz pakalpojumus vai 
veic darbības ar šādas sabiedrības vai 
kredītiestādes starpniecību, trešās valsts 
sabiedrības sniegtie pakalpojumi vai 
darbības nebūtu uzskatāmi par sniegtiem 
Savienības teritorijā. Ieguldījumu 
sabiedrība, kura veic starpnieka funkciju, 
ir atbildīga par to, lai klientam tiktu 
nodrošināta aizsardzība saskaņā ar šo 
regulu, kas piemērojama pakalpojumiem, 
ko tā sniegusi klientam. Ja Savienībā 
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reģistrēta persona dodas ārpus 
Savienības, lai saņemtu pakalpojumus vai 
darbības, ko sniedz trešās valsts 
sabiedrība, vai ja trešās valsts sabiedrībai 
raksturīgie darījumi tiek veikti ārpus 
Savienības, pakalpojumi vai darbības 
nebūtu uzskatāmi par sniegtiem 
Savienības teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Daudzi ieguldījumu pakalpojumi tiek sniegti un darbības tiek veiktas, pamatojoties uz 
ilgstošām attiecībām starp sabiedrību un klientu. Ja trešo valstu sabiedrībām, piemēram, 
aizliegtu to esošajiem klientiem sniegt informāciju un pētījumu rezultātus, tiktu nepamatoti 
ierobežota ES ieguldītāju un darījumu partneru pieeja trešo valstu sabiedrību sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 191
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Šīs regulas nosacījumiem, ar ko regulē 
pakalpojumu sniegšanu, ko veic trešo
valstu sabiedrības Savienībā, nevajadzētu 
ietekmēt iespēju Savienībā reģistrētām 
personām saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus no trešo valstu sabiedrībām 
pēc pašu iniciatīvas. Ja trešās valsts 
sabiedrība sniedz pakalpojumus pēc 
Savienībā reģistrētas personas iniciatīvas, 
pakalpojumi nebūtu uzskatāmi par 
sniegtiem Savienības teritorijā. Ja trešās 
valsts sabiedrība piedāvā pakalpojumus 
klientiem vai potenciālajiem klientiem 
Savienībā vai reklamē ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības kopā ar 
papildpakalpojumiem Savienībā, tas 
nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.

(36) Šīs regulas nosacījumiem, ar ko regulē 
pakalpojumu sniegšanu, ko veic trešo 
valstu sabiedrības Savienībā, nevajadzētu 
ietekmēt iespēju Savienībā reģistrētiem 
privātklientiem saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus no trešo valstu sabiedrībām 
pēc pašu iniciatīvas. Ja trešās valsts 
sabiedrība sniedz pakalpojumus pēc 
Savienībā reģistrēta privātklienta
iniciatīvas, pakalpojumi nebūtu uzskatāmi 
par sniegtiem Savienības teritorijā. Ja 
trešās valsts sabiedrība piedāvā 
pakalpojumus klientiem vai potenciālajiem 
klientiem Savienībā vai reklamē 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
kopā ar papildpakalpojumiem Savienībā, 
tas nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.
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Or. en

Grozījums Nr. 192
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Šīs regulas nosacījumiem, ar ko 
regulē pakalpojumu sniegšanu, ko veic 
trešo valstu sabiedrības Savienībā,
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienībā
reģistrētām personām saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus no trešo valstu sabiedrībām 
pēc pašu iniciatīvas. Ja trešās valsts 
sabiedrība sniedz pakalpojumus pēc 
Savienībā reģistrētas personas iniciatīvas, 
pakalpojumi nebūtu uzskatāmi par 
sniegtiem Savienības teritorijā. Ja trešās 
valsts sabiedrība piedāvā pakalpojumus 
klientiem vai potenciālajiem klientiem 
Savienībā vai reklamē ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības kopā ar 
papildpakalpojumiem Savienībā, tas 
nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.

(36) Trešās valsts sabiedrībai nevajadzētu 
pieprasīt atļauju vai reģistrāciju Eiropas 
Savienībā, ja tā sniedz pakalpojumus pēc 
Eiropas Savienībā reģistrēta klienta 
iniciatīvas, ja tā sniedz pakalpojumus tikai 
sabiedrībām, kuras saņēmušas atļauju 
saskaņā ar FITD, vai ja pakalpojumi tiek 
sniegti tikai ārpus Eiropas Savienības.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības sabiedrībām pieeju trešo valstu tirgiem, ir jāpieņem šādi 
noteikumi, jo dažas valstis nekad nesasniegs ES piemērotajai līdzvērtīgu aizsardzību, taču 
pieprasīs izmantot vietējo sabiedrību pakalpojumus konkrētu darbību veikšanai.

Grozījums Nr. 193
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Sekundārajos aktuāltirgos ar emisijas 
kvotām ir parādījušies krāpšanas 
mēģinājumi, un tas varētu mazināt uzticību 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, 
kuras izveidotas ar Direktīvu 2003/87/EK, 
tāpēc tiek veikti pasākumi, lai stiprinātu 
emisijas kvotu reģistrēšanas sistēmu un 
nosacījumus emisijas kvotu tirdzniecībai 
paredzēta konta atvēršanai. Lai pastiprinātu 
integritāti un nosargātu efektīvu šo tirgu 
darbību, tostarp visaptverošu tirdzniecības 
aktivitāšu uzraudzību, ir lietderīgi 
papildināt pasākumus, kas tiek veikti 
atbilstīgi Direktīvai 2003/87/EK, pilnībā 
ietverot emisijas kvotas šīs direktīvas un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) darbības jomā, klasificējot 
tās kā finanšu instrumentus.

(37) Sekundārajos aktuāltirgos ar emisijas 
kvotām ir parādījušies krāpšanas 
mēģinājumi, un tas varētu mazināt uzticību 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām, 
kuras izveidotas ar Direktīvu 2003/87/EK, 
tāpēc tiek veikti pasākumi, lai stiprinātu 
emisijas kvotu reģistrēšanas sistēmu un 
nosacījumus emisijas kvotu tirdzniecībai 
paredzēta konta atvēršanai. Lai pastiprinātu 
integritāti un nosargātu efektīvu šo tirgu 
darbību, tostarp visaptverošu tirdzniecības 
aktivitāšu uzraudzību, ir lietderīgi 
papildināt pasākumus, kas tiek veikti 
atbilstīgi Direktīvai 2003/87/EK, pilnībā 
ietverot emisijas kvotas šīs direktīvas un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Sławomir Witold Nitras

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus atbilstīgi līguma 
290. pantam. Jo īpaši deleģētie akti būtu 
jāpieņem saistībā ar konkrētu sīkāku 
informāciju par definīcijām, precīzu 
tirdzniecības pārredzamības prasību 
raksturojumu, sīkāku informāciju par 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem piešķir 
atbrīvojumus no pirmstirdzniecības 
pārredzamības, kārtību pēctirdzniecības 

(38) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus atbilstīgi līguma 
290. pantam. Jo īpaši deleģētie akti būtu 
jāpieņem saistībā ar konkrētu sīkāku 
informāciju par definīcijām, precīzu 
tirdzniecības pārredzamības prasību 
raksturojumu, sīkāku informāciju par 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem piešķir 
atbrīvojumus no pirmstirdzniecības 
pārredzamības, kārtību pēctirdzniecības 
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publicēšanas atlikšanai, kritērijiem, 
saskaņā ar kuriem pienākums nodrošināt 
pirmstirdzniecības pārredzamību tiek 
piemērots sistemātiskiem internalizētājiem, 
īpašiem ar izmaksām saistītiem 
noteikumiem par tirgus datu pieejamību, 
kritērijiem, saskaņā ar kuriem starp 
tirdzniecības vietām un centrālajiem 
darījumu partneriem tiek piešķirta vai 
atteikta pieeja, kā arī turpmāk nosakot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem draudi 
ieguldītāju aizsardzībai, pienācīgai finanšu 
tirgu darbībai un integritātei vai visas ES 
finanšu sistēmas vai kādas tās daļas 
stabilitātei var noteikt nepieciešamību 
rīkoties EVTI.

publicēšanas atlikšanai, kritērijiem, 
saskaņā ar kuriem pienākums nodrošināt 
pirmstirdzniecības pārredzamību tiek 
piemērots sistemātiskiem internalizētājiem, 
īpašiem ar izmaksām saistītiem 
noteikumiem par tirgus datu pieejamību, 
kritērijiem, saskaņā ar kuriem starp 
tirdzniecības vietām un centrālajiem 
darījumu partneriem tiek piešķirta vai 
atteikta pieeja, kā arī turpmāk nosakot 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem draudi 
ieguldītāju aizsardzībai, pienācīgai finanšu 
tirgu darbībai un integritātei vai visas ES 
finanšu sistēmas vai kādas tās daļas 
stabilitātei var noteikt nepieciešamību 
rīkoties EVTI. Ir vēlams, lai deleģētie 
tehniska rakstura akti tiktu iepriekš 
apspriesti ar EVTI.

Or. pl

Grozījums Nr. 195
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Ar finanšu tirgus regulējumu (šo 
regulu, kā arī Direktīvu par finanšu 
instrumentu tirgiem, ar ko atceļ Direktīvu 
2004/39/EK, un Regulu par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām) saistītajos 
komisijas ziņojumos divus gadu laikā pēc 
tā piemērošanas ir svarīgi izskatīt paketi 
kopumā, un komisija var ierosināt 
atbilstīgus priekšlikumus, tajā skaitā 
priekšlikumus, saskaņā ar kuriem par 
visiem pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumiem un darījumiem jāziņo 
reāllaikā kompetento iestāžu vietā EVTI 
izraudzītai sistēmai, ar kuras starpniecību 
kompetentās iestādes var saņemt visus 
vajadzīgos datus un kas varētu funkcionēt 
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kā vienota konsolidētu tirdzniecības datu 
vienība un centralizēta sadarbības 
sistēma, ar kuras starpniecību var 
konstatēt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
dažādos tirgos un dažādās valstīs.

Or. fi

Grozījums Nr. 196
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, kredītiestādēm, kuras ir 
tiesīgas darboties saskaņā ar direktīvu 
(jauno FITD), kad tās sniedz vienu vai 
vairākus ieguldījumu pakalpojumus un/vai 
veic ieguldījumu darbības un uz regulētiem 
tirgiem.

2. Šī regula attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, kuras ir tiesīgas darboties 
saskaņā ar direktīvu (jauno FITD), un 
kredītiestādēm, kuras ir tiesīgas darboties 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK, kad tās 
sniedz vienu vai vairākus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības un uz regulētiem tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Kredītiestādes neiegūst tiesības darboties saskaņā ar FITD II. Sk. FITD II 1. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 197
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas V sadaļa attiecas arī uz 
visiem Regulas [..] (ETIR) [2. panta 
6. punktā] noteiktajiem finansiālajiem 
darījumu partneriem un visiem [5. panta 

3. Šīs regulas V sadaļa attiecas arī uz 
visiem Regulas [..] (ETIR) [2. panta 
6. punktā] noteiktajiem finansiālajiem 
darījumu partneriem un visiem [10. panta 
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1.b punktā] noteiktajiem nefinansiālajiem 
darījumu partneriem.

1.b punktā] noteiktajiem nefinansiālajiem 
darījumu partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs regulas VIII sadaļa attiecas uz 
trešo valstu sabiedrībām, kuras sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
darbības dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, 
kurā izveidota filiāle.

Or. en

Pamatojums

Regulas VIII sadaļas noteikumi attiecas tikai uz trešo valstu sabiedrībām. Tās nav 
ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes, kuras ir tiesīgas darboties saskaņā ar FITD II.

Grozījums Nr. 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs regulas VII sadaļa attiecas arī uz 
visiem finansiālajiem darījumu 
partneriem, kā noteikts direktīvas (jaunā 
FITD) 2. pantā.

Or. en
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Pamatojums

FITD un FITR nevajadzētu paredzēt vispārēju izņēmumu attiecībā uz finanšu iestādēm —
minimālas prasības būtu jāpiemēro visiem tirgus dalībniekiem. Regulas VII sadaļas 
piemērošana vismaz nodrošinās EVTI iespēju iejaukties konkrētos gadījumos.

Grozījums Nr. 200
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs regulas 19. un 20. pantā noteikto 
pienākumu atklāt pēctirdzniecības 
informāciju par darījumiem, kā arī 
23. pantā noteikto pienākumu ziņot par 
darījumiem nepiemēro darījumiem, kuros 
darījumu partneris ir Eiropas Centrālo 
banku sistēmā esoša centrālā banka.

Or. en

Pamatojums

Informācijas par tādiem darījumiem atklāšana, ko veic centrālās bankas atbilstīgi to tiesību 
aktos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem, nenodrošinātu lielāku pārredzamību tirgū, 
taču, atklājot informāciju par šādiem darījumiem reālajā laikā vai ar laika nobīdi, var tikt 
nopietni apdraudēta šādu darbību efektivitāte, proti, ietekme uz monetāro politiku vai 
darījumiem ar ārvalstu valūtām, un tādējādi arī centrālo banku spēja izpildīt minētos 
uzdevumus, kuras pamatā ir savlaicīgums un konfidencialitāte.

Grozījums Nr. 201
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var pilnībā vai daļēji 
piemērot atbrīvojumu no 7., 9., 17. un 
20. panta noteikumiem finanšu 
instrumentus, kuri nominēti vietējā 
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valūtā, kas nav plaši izmantota 
tirdzniecības valūta. Dalībvalstis paziņo 
EVTI par ieceri izmantot šo atbrīvojumu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās pārredzamības un sistemātiskas internalizācijas prasības var radīt ļoti negatīvu 
ietekmi instrumentu, kas nav kapitāla instrumenti, nelielos tirgos, kur instrumentus nominē 
valūtā, kas nav plaši izmantota tirdzniecības valūta, tādējādi radot augstas izmaksas 
valdībām un citiem emitentiem. Pēc analoģijas ar Direktīvas 2009/11/EK 113. panta 
c) punkta 4. apakšpunktu, jāparedz iespēja dalībvalstīm piešķirt atbrīvojumu no 7., 9., 17. un 
20. panta, lai nodrošinātu jaunu/esošo tirgu efektīvu funkcionēšanu reģionos, kur izmanto 
mazāk izplatītu valūtu.

Grozījums Nr. 202
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Šīs regulas VIII sadaļa attiecas tikai 
uz trešo valstu sabiedrībām. Tās nav 
ieguldījumu sabiedrības vai 
kredītiestādes, kuras ir tiesīgas darboties 
saskaņā ar direktīvu [jaunā FITD].

Or. en

Pamatojums

Regulas VIII sadaļas noteikumus nevajadzētu piemērot, ja trešās valsts sabiedrība izmanto 
dibinātāja pases nodrošinātās priekšrocības.

Grozījums Nr. 203
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Pienākums veikt tirdzniecību FITD atzītos 

tirgos
1. Privātklienti un profesionālie klienti 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem, 
kuru apjoms atbilst standarta tirgus 
apjomam, tikai:
a) regulētos tirgos;
b) daudzpusējās tirdzniecības sistēmās.
Ja finanšu instruments nav pieejams 
regulētos tirgos vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās, profesionālie 
klienti un privātklienti var veikt darījumus 
ārpus regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas. Šī prasība 
neattiecas uz atbilstīgiem darījumu 
partneriem.
2. Neskarot 24. pantā noteiktos 
pienākumus, atbilstīgi darījumu partneri 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
tikai:
c) regulētos tirgos;
d) daudzpusējās tirdzniecības sistēmās.
e) regulētās tirdzniecības sistēmās;
f) sistemātiskos internalizētājos;
g) ārpusbiržas tirdzniecības vietās.
Atbilstīgi darījumu partneri var veikt 
ārpusbiržas darījumus tikai tādā 
gadījumā, ja atbilstīgi šādu darījumu 
pazīmēm cita starpā tie tiek veikti pēc ad 
hoc principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un ir 
daļa no darījumu attiecībām, kuras pašas 
par sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu, kā arī gadījumos, kad darījumi ir 
veikti ārpus sistēmām, ko attiecīgā 
sabiedrība parasti izmanto kā sistemātisku 
internalizētāju attiecībā uz savu darbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) „daudzpusēja sistēma” ir sistēma, 
kura apvieno pirkšanas un pārdošanas 
intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai veicina šādu 
apvienošanu un kuras organizētājs 
neuzņemas kapitāla risku neatkarīgi no 
izpildīto rīkojumu skaita no tā izrietošajos 
darījumos;

Or. en

Pamatojums

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Grozījums Nr. 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) „divpusēja sistēma” ir sistēma, kura 
apvieno pirkšanas un pārdošanas 
intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai veicina šādu 
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apvienošanu gadījumos, kad ieguldījumu 
sabiedrību organizētājs uzņemas kapitāla 
risku;

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti būtiski skaidri nošķirt daudzpusējo tirdzniecību no divpusējās tirdzniecības. Ja šie 
tirdzniecības veidi netiek skaidri nošķirti, daudzpusējās platformas var apgalvot, ka tās ir 
divpusējas (divpusējām platformām piemēro zemākas prasības). Tāpēc FITR būtu jānosaka 
ne tikai daudzpusējas tirdzniecības, bet arī divpusējas tirdzniecības definīcija. Šajā definīcijā 
skaidri jānosaka, ka divpusējas tirdzniecības galvenā iezīme ir tā, ka brokeris uzņemas 
kapitāla risku.

Grozījums Nr. 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas;

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic divpusējus 
tirdzniecības darījumus;

Or. en

Pamatojums

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.
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Grozījums Nr. 207
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas;

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic divpusējus 
tirdzniecības darījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „sistemātisks internalizētājs” ir
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas;

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
regulāri un sistemātiski veic darījumus 
savā vārdā, izpildot klientu rīkojumus 
ārpus regulēta tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts



PE489.472v01-00 104/181 AM\901839LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas;

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic divpusējus 
tirdzniecības darījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas;

3) „sistemātisks internalizētājs” ir 
ieguldījumu sabiedrība, kas organizēti, 
bieži un sistemātiski veic darījumus savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus 
regulēta tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas, un kura veiktā 
darbība atbilst šādiem kritērijiem:
a) darbībai ir būtiska komerciāla nozīme 
sabiedrības darbībā, un to veic, ievērojot 
nediskrecionārus noteikumus un 
procedūras; kvalitatīvos un kvantitatīvos 
kritērijus komerciālās nozīmes būtiskuma 
novērtēšanai nosaka EVTI;
b) šo darbību veic šim mērķim izraudzīts 
personāls vai automatizēta tehniska 
sistēma neatkarīgi no tā, vai šis personāls 
vai sistēma tiek izmantota vienīgi šim 
mērķim;
c) šī darbība klientiem pieejama regulāri 
un pastāvīgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru vada un/vai pārvalda tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem
apvienotas vairākkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem vai kura veicina
šādu interešu apvienošanu tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru vada un/vai pārvalda tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā apvienotas 
vairākkārtējas trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai kura veicina šādu 
interešu apvienošanu tā, ka rezultātā tiek 
noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Grozījums Nr. 212
Sylvie Goulard
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru vada un/vai pārvalda tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem
apvienotas vairākkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem vai kura veicina 
šādu interešu apvienošanu tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru vada un/vai pārvalda tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā apvienotas 
vairākkārtējas trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai kura veicina šādu 
interešu apvienošanu tā, ka rezultātā tiek 
noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu no regulēta tirgus definīcijas tiek svītrota atsauce uz nediskrecionāriem 
noteikumiem nolūkā novērst nepilnības, ko izmanto brokeru šķērstīkli, lai izvairītos no 
noteikumu piemērošanas. Lai skaidri nošķirtu darbību no šai darbībai piemērojamā režīma, 
no regulēta tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas definīcijas būtu jāizslēdz atsauce 
uz pienākumu veikt nediskrecionāru darījumu izpildi.

Grozījums Nr. 213
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru vada un/vai pārvalda tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem
apvienotas vairākkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem vai kura veicina 
šādu interešu apvienošanu tā, ka rezultātā 

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru vada un/vai pārvalda tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā apvienotas 
vairākkārtējas trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai kura veicina šādu 
interešu apvienošanu tā, ka rezultātā tiek 
noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
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tiek noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Daudzpusējām tirdzniecības vietām, kas godīgi un pareizi veic darbību, dalībnieku rīkojumi 
jāizpilda atbilstīgi nediskrecionāriem principiem. Taču tai ir jābūt prasībai, nevis vienai no 
regulēta tirgus pazīmēm.

Grozījums Nr. 214
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru vada un/vai pārvalda tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem 
apvienotas vairākkārtējas trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem vai kura veicina 
šādu interešu apvienošanu tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

5) „regulēts tirgus” ir daudzpusēja sistēma, 
kuru izmanto vismaz četri dažādi un 
neatkarīgi dalībnieki un kurā neviens no 
dalībniekiem neizpilda vairāk nekā 30 % 
rīkojumu vai darījumu, un kuru vada 
un/vai pārvalda tirgus organizētājs un kuras 
sistēmā un atbilstoši tās nediskrecionāriem 
noteikumiem apvienotas vairākkārtējas 
trešo personu pirkšanas un pārdošanas 
intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai kura veicina šādu 
interešu apvienošanu tā, ka rezultātā tiek 
noslēgts līgums attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā 
ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un 
kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi 
darbojas saskaņā ar direktīvas [jaunā 
FITD] III sadaļas noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 215
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) „daudzpusēja sistēma” ir sistēma, 
kura apvieno pirkšanas un pārdošanas 
intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem un kuras organizētājs 
saglabā neitralitāti neatkarīgi no izpildīto
rīkojumu skaita no tā izrietošajos 
darījumos;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir iekļauta, lai precizētu daudzpusējas tirdzniecības un divpusējas tirdzniecības 
atšķirības.

Grozījums Nr. 216
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5b) „divpusēja sistēma” ir sistēma, kura 
veicina pirkšanas un pārdošanas interešu 
attiecībā uz finanšu instrumentiem 
apvienošanu un kurā ieguldījumu 
sabiedrību organizētājs uzņemas savu 
kapitālu risku;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir iekļauta, lai precizētu daudzpusējas tirdzniecības un divpusējas tirdzniecības 
atšķirības.
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Grozījums Nr. 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem
apvienotas vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā apvienotas 
vairākkārtējas trešo pušu pirkšanas un 
pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem tā, ka rezultātā tiek noslēgts 
līgums saskaņā ar direktīvas [jaunā FITD] 
II sadaļas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Grozījums Nr. 218
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru vada 

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru vada 



PE489.472v01-00 110/181 AM\901839LV.doc

LV

ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem
apvienotas vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā apvienotas 
vairākkārtējas trešo pušu pirkšanas un 
pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem tā, ka rezultātā tiek noslēgts 
līgums saskaņā ar direktīvas [jaunā FITD] 
II sadaļas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu no regulēta tirgus definīcijas tiek svītrota atsauce uz nediskrecionāriem 
noteikumiem nolūkā novērst nepilnības, ko izmanto brokeru šķērstīkli, lai izvairītos no 
noteikumu piemērošanas. Lai skaidri nošķirtu darbību no šai darbībai piemērojamā režīma, 
no regulēta tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas definīcijas būtu jāizslēdz atsauce 
uz pienākumu veikt nediskrecionāru darījumu izpildi.

Grozījums Nr. 219
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem
apvienotas vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā apvienotas 
vairākkārtējas trešo pušu pirkšanas un 
pārdošanas intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem tā, ka rezultātā tiek noslēgts 
līgums saskaņā ar direktīvas [jaunā FITD] 
II sadaļas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Daudzpusējām tirdzniecības vietām, kas godīgi un pareizi veic darbību, dalībnieku rīkojumi 
jāizpilda atbilstīgi nediskrecionāriem principiem. Taču tai ir jābūt prasībai, nevis vienai no 
regulēta tirgus pazīmēm.
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Grozījums Nr. 220
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem 
apvienotas vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

6) „daudzpusēja tirdzniecības sistēma” ir 
daudzpusēja sistēma, kuru izmanto vismaz 
četri dažādi un neatkarīgi dalībnieki un 
kurā neviens no dalībniekiem neizpilda 
vairāk nekā 30 % rīkojumu vai darījumu,
kuru vada ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši 
tās nediskrecionāriem noteikumiem 
apvienotas vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) „ārpusbiržas tirdzniecība” ir visi 
divpusējie tirdzniecības darījumi, kurus 
vienuviet ārpus platformas veic brokeris, 
izmantojot tam piederošu kapitālu, un 
šādi darījumi tiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri ar atbilstīgiem 
darījumu partneriem, un to apjoms ir 
lielāks par standarta tirgus apjomu;

Or. en
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Pamatojums

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Grozījums Nr. 222
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) „ārpusbiržas tirdzniecība” ir visi 
divpusējie tirdzniecības darījumi, kurus 
reti, pēc ad hoc principa un neregulāri ar 
atbilstīgiem darījumu partneriem veic 
brokeris, izmantojot tam piederošu 
kapitālu, un to apjoms vienmēr ir lielāks 
par standarta tirgus apjomu. 
Tirdzniecību, kas ietver daudzpusējos un 
divpusējos tirdzniecības darījumus, 
nevajadzētu uzskatīt par ārpusbiržas 
tirdzniecību, un tā vietā šādi tirdzniecības 
darījumi būtu jāsadala daudzpusējos un 
divpusējos tirdzniecības pienākumos;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību, ārpusbiržas tirdzniecības skaidra definīcija FITD II tekstā 
būtu jāiekļauj nevis apsvērumā, bet tiesību akta pamattekstā (FITR 2. pants). Ir jānosaka 
precīzāka ārpusbiržas tirdzniecības definīcija, jo uz šādu tirdzniecību attiecas noteikumu 
izņēmums, kas nodrošina finanšu tirgu drošību un integritāti. Atšķirībā no daudzpusējās 
tirdzniecības (proti, pretēju rīkojumu izpildes) ārpusbiržas tirdzniecība ir divpusēja 
tirdzniecība. Ārpusbiržas tirdzniecība ir atbrīvota no sistemātiskas internalizācijas 
piemērošanas.
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Grozījums Nr. 223
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) „ārpusbiržas tirdzniecība” ir klienta, 
kas nav sistemātisks internalizētājs, 
rīkojumu divpusēja izpilde, un sabiedrība 
ārpusbiržas tirdzniecību veic savā vārdā, 
pēc ad hoc principa un neregulāri ar 
vairumtirdzniecības partneriem, un šādu 
darījumu apjoms ir lielāks par standarta 
tirgus apjomu;

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu ieguldītājus, ir ļoti būtiski nodrošināt, ka regulējumā tiek skaidri noteikta 
ārpusbiržas tirdzniecības definīcija. Tādējādi tiks nodrošināts, ka ārpusbiržas darījumi ietver 
tikai tos darījumus, kurus nevar veikt citās tirdzniecības vietās, it īpaši ņemot vērā to ietekmi 
uz tirgu.

Grozījums Nr. 224
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma; to vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā var 
mijiedarboties vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
attiecībā uz finanšu instrumentiem tā, ka 
rezultātā tiek noslēgts līgums saskaņā ar 
direktīvas [jaunā FITD] II sadaļas 

svītrots
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noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts svītrot regulētas tirdzniecības sistēmas definīciju, jo šādas sistēmas varētu 
apdraudēt cenu veidošanu, efektivitāti un godīgumu. Regulētas tirdzniecības sistēmas varētu 
piedāvāt diskrecionāru darījumu izpildi, kas apdraudētu tirgu pārredzamību un regulējuma 
kvalitāti. Vēl vienas tirdzniecības vietu kategorijas noteikšana veicinātu Eiropas jau tā 
sadrumstaloto tirgu turpmāku sadrumstalotību. Priekšlikums apdraudētu arī cenu veidošanu, 
kā arī taisnīgu konkurenci tirdzniecības platformu starpā.

Grozījums Nr. 225
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma; to vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā var 
mijiedarboties vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
attiecībā uz finanšu instrumentiem tā, ka 
rezultātā tiek noslēgts līgums saskaņā ar 
direktīvas [jaunā FITD] II sadaļas 
noteikumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Galvenais aspekts, ka atšķir ierosināto jauno regulētas tirdzniecības sistēmas kategoriju no 
esošajā daudzpusējām tirdzniecības sistēmām ir diskrecionāras pieejas izmantošana, izpildot 
klienta rīkojumus, kas var veicināt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, it īpaši kaitējot 
neinformētiem ieguldītājiem. Turklāt regulētas tirdzniecības sistēmas kategorijas ieviešana 
vēl vairāk veicinātu tirgus sadrumstalotību, kas nav vēlama.
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Grozījums Nr. 226
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma; to vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā var 
mijiedarboties vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma, vai 
centrālais darījumu partneris; to vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā var 
mijiedarboties vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Precizējums iekļauts, lai netīši neattiecinātu noteikumus uz centrālajiem darījumu partneriem.

Grozījums Nr. 227
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma; to vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā var 
mijiedarboties vairākkārtējas trešo pušu
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma; to vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā vairākkārtējas 
vairumtirdzniecības darījumu partneru
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz mazāk likvīdiem finanšu instrumentiem, 
kas netiek tirgoti daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā tirgū, 
var mijiedarboties tā, ka rezultātā tiek 
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noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav regulēts tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma; to vada 
ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā var
mijiedarboties vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

7) „regulēta tirdzniecības sistēma” ir 
sistēma, kas nav vairāku tirgotāju sistēma 
grupas ietvaros un kas nav regulēts tirgus 
vai daudzpusēja tirdzniecības sistēma; to 
vada ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
organizētājs, un tās sistēmā var 
mijiedarboties vairākkārtējas trešo pušu 
pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā 
uz finanšu instrumentiem tā, ka rezultātā 
tiek noslēgts līgums saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] II sadaļas noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) „ārpusbiržas tirdzniecība” ir 
tirdzniecība, kuru veic pēc ad hoc 
principa, neregulāri un ar 
vairumtirdzniecības partneriem un kura ir 
daļa no darījumu attiecībām, kuras pašas 
par sevi raksturojamas kā darījumi, kuru 
apjoms ir lielāks par standarta tirgus 
apjomu;
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Or. en

Grozījums Nr. 230
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) „ārpusbiržas tirdzniecība” ir darījumi, 
kurus veic ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, 
regulētas tirdzniecības sistēmas vai 
sistemātiska internalizētāja, un cita starpā 
šādus darījumus veic pēc ad hoc principa, 
neregulāri un ar vairumtirdzniecības 
partneriem, un tie ir daļa no darījumu 
attiecībām, kuras pašas par sevi 
raksturojamas kā darījumi, kuru apjoms 
ir lielāks par standarta tirgus apjomu, kā 
arī gadījumos, kad darījumi ir veikti ārpus 
sistēmām, ko attiecīgās sabiedrības parasti 
izmanto kā sistemātisku internalizētāju 
attiecībā uz savu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „finanšu instruments” ir instrumenti, kas 
norādīti direktīvas [jaunā FITD] 
I pielikuma C iedaļā;

8) „finanšu instruments” ir instrumenti, kas 
norādīti direktīvas [jaunā FITD] 
I pielikuma C iedaļā un direktīvas [jaunā 
FITD] I pielikuma CA iedaļā tikai šīs 
direktīvas mērķiem, kā arī Regulā (ES) 
Nr. .../... [FITR] un Regulā (ES) Nr. .../... 
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[Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
regula], un Direktīvā (ES) Nr. .../... 
[Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 
direktīva];

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „finanšu instruments” ir instrumenti, kas 
norādīti direktīvas [jaunā FITD] 
I pielikuma C iedaļā;

8) „finanšu instruments” ir instrumenti, kas 
norādīti direktīvas [jaunā FITD] 
I pielikuma C iedaļā, izņemot 
instrumentus, kas ir apdrošināšanas 
līgumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II) I pielikumā 
noteiktajām darbībām, kuri noslēgti ar 
apdrošināšanas sabiedrību, 
pārapdrošināšanas sabiedrību un trešās 
valsts apdrošināšanas vai 
pārapdrošināšanas sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) „ārpusbiržas tirdzniecība” ir 
tirdzniecība ar kapitāla vērtspapīriem un 
kapitāla vērtspapīriem pielīdzināmiem 
instrumentiem, un to veic:
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– ievērojot pirmstirdzniecības 
pārredzamības un divpusējās tirdzniecības 
prasības;
– atbilstīgu darījumu partneru starpā;
– nesistemātiski, pēc ad hoc principa, 
neregulāri un reti, neizmantojot 
automatizētas sistēmas; un
– ārpusbiržas tirdzniecībai ir raksturīgi 
apjoma ziņā lieli darījumi un darījumi, 
kas atbilst EVTI noteiktajām ārpusbiržas 
darījumu kategorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) „vairumtirdzniecības partneri” ir 
atbilstīgi darījumu partneri, kuri regulāri 
veic darījumus, kuru apjoms ir lielāks par 
standarta tirgus apjomu, ar sarežģītu 
produktu kopumu, un kuru aktīvu 
kopsumma pārsniedz 1 miljardu euro;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) „biržā tirgotas ieguldījumu fondu 
apliecības” ir atvērtu kolektīvo 
ieguldījumu fondu ieguldījumu 

11) „biržā tirgots fonds” ir tāds fonds, 
kura vismaz viena ieguldījumu apliecību 
vai akciju kategorija pēc pārvedamu 
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apliecības, kuras ir brīvi tirgojamas 
kapitāla tirgos un vairākumā gadījumu 
tās ir piesaistītas indeksam;

vērtspapīru kolektīva ieguldījumu 
uzņēmuma (PVKIU) pārvaldes 
sabiedrības vai PVKIU ieguldījumu 
sabiedrības iniciatīvas vai, attiecīgā 
gadījumā, pēc līdzvērtīga ieguldījumu 
fonda pārvaldnieka iniciatīvas vai ar šādu 
sabiedrību iepriekšēju piekrišanu ir 
pastāvīgi tirgojama vismaz vienā regulētā 
tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā ar 
vismaz vienu tirgus organizētāju, kas veic 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā 
ieguldījumu apliecību vai akciju vērtība 
būtiski neatšķirtos no to neto vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) „biržā tirgotas ieguldījumu fondu 
apliecības” ir atvērtu kolektīvo ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības, kuras ir brīvi 
tirgojamas kapitāla tirgos un vairākumā 
gadījumu tās ir piesaistītas indeksam;

11) „biržā tirgotas ieguldījumu fondu 
apliecības” ir atvērtu kolektīvo ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības, kuras aktīvi 
tirgo vismaz vienā Eiropas regulētā tirgū 
ar vismaz vienu tirgus organizētāju, un 
vairākumā gadījumu tās ir piesaistītas 
indeksam;

Or. en

Pamatojums

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.
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Grozījums Nr. 237
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 19. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) „konsolidētu datu lentes nodrošinātājs” 
ir persona, kura saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] noteikumiem drīkst 
nodrošināt pakalpojumu, kas ir 
tirdzniecības pārskatu vākšana par šīs 
regulas [5., 6., 11. un 12.] pantā minētajiem 
finanšu instrumentiem no regulētiem 
tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām, regulētām tirdzniecības 
sistēmām, apstiprinātām publicēšanas 
struktūrām, un to konsolidēšana 
nepārtrauktā elektroniskā dzīvā datu 
plūsmā, katram finanšu instrumentam 
nodrošinot datus par reālā laika cenu un 
apjomu;

19) „konsolidētu datu lentes nodrošinātājs” 
ir persona, kura saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] noteikumiem drīkst 
nodrošināt pakalpojumu, kas ir 
tirdzniecības pārskatu vākšana par šīs 
regulas [5., 6., 11. un 12.] pantā minētajiem 
finanšu instrumentiem no regulētiem 
tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām un apstiprinātām publicēšanas 
struktūrām, un to konsolidēšana 
nepārtrauktā elektroniskā dzīvā datu 
plūsmā, katram finanšu instrumentam 
nodrošinot datus par reālā laika cenu un 
apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) „vadības struktūra” ir datu pārskatu 
sniegšanas pakalpojumu uzņēmuma 
vadības struktūra, kas veic uzraudzības un 
pārvaldības funkcijas, kas ir pilnvarota 
pieņemt galīgos lēmumus un tiesīga noteikt 
uzņēmuma stratēģiju, mērķus un vispārējo 
virzību. Vadības struktūrā iekļautas
personas, kuras faktiski virza uzņēmuma 
darbību;

21) „vadības struktūra” ir ieguldījumu 
sabiedrības, tirgus organizētāja vai datu 
pārskatu sniegšanas pakalpojumu 
uzņēmuma vadības struktūra, kas veic 
uzraudzības un pārvaldības funkcijas, kas 
ir pilnvarota pieņemt galīgos lēmumus un 
tiesīga noteikt ieguldījumu sabiedrības, 
tirgus organizētāja vai datu pārskatu 
sniegšanas pakalpojumu uzņēmuma
stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību, 
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tostarp iecelt personas, kuras faktiski virza 
uzņēmuma darbību;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu atbilstību FITD iekļautajai definīcijai.

Grozījums Nr. 239
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 24. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24) „bāzes rādītājs” ir komercindekss vai 
publicēts rādītājs, kuru aprēķina, 
piemērojot formulu viena vai vairāku bāzes 
aktīvu vērtībai vai cenām, un kuru izmanto 
tādas summas noteikšanai, kas jāmaksā 
saskaņā ar finanšu instrumentu;

24) „etalonindekss” ir tirgojams vai plaši 
izmantots komercindekss vai publicēts 
rādītājs, kuru aprēķina, piemērojot formulu 
viena vai vairāku bāzes aktīvu vērtībai vai 
cenām, un kuru izmanto tādas summas 
noteikšanai, kas jāmaksā saskaņā ar 
finanšu instrumentu, un to izmanto kā 
attiecīgo aktīvu vai aktīvu kategorijas vai 
grupas snieguma standarta rādītāju;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts nav pietiekami konkrēts attiecībā uz indeksu veidiem, kuriem 
būtu jāpiemēro neekskluzīva licencēšanas prasības; nebūtu lietderīgi piemērot šādas prasības 
visiem indeksiem — tās būtu jāpiemēro tikai tirgojamiem vai plaši izmantotiem indeksiem, ko 
izmanto kā standartu, kas ļauj noteikt attiecīgā tirgus vai instrumentu grupas, uz ko attiecas 
indekss, snieguma vispārpieņemtu rādītāju. Ar šo pārskatīto definīciju tiks ieviesti skaidrāki 
noteikumi.

Grozījums Nr. 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 25. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma;

25) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
sistemātisks internalizētājs;

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošajā FITD sistemātisks internalizētājs atbilstīgi klasificēts kā tirdzniecības vieta, un 
tāpēc tirdzniecības vietas definīcija neattiecas uz regulētu tirdzniecības sistēmu (direktīvas 
53. apsvērums). Ierosinātās tirdzniecības vietas definīcijas jaunā redakcija rada neizpratni, 
jo tajā tiek svītrota atsauce uz sistemātisku internalizētāju platformām un tiek noteikts, ka 
sistemātiski internalizētāji ir regulētu tirdzniecības sistēmu apakšgrupa. Ar šo grozījumu 
neskaidrības tiek novērstas.

Grozījums Nr. 241
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 25. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma;

25) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
sistemātisks internalizētājs;

Or. en

Pamatojums

Sistemātiski internalizētāji (SI) jāklasificē kā tirdzniecības vietas, jo tiem piemēro uz tirgu 
vērstus noteikumus. FITD I sistemātiski internalizētāji tika klasificēti kā tirdzniecības vietas, 
taču jaunajos priekšlikumos ir noteikts, ka sistemātiski internalizētāji ir regulētu tirdzniecības 
sistēmu apakšgrupa, tādējādi atvieglojot ieguldītāju aizsardzības noteikumus. Atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta ierosinātajai funkcionālajai pieejai attiecībā uz FITD/FITR, atsauce uz 
regulētām tirdzniecības sistēmām būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 242
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 25. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma;

25) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
sistemātisks internalizētājs;

Or. en

Pamatojums

Sistemātisks internalizētājs būtu uzskatāms par atbilstīgu tirdzniecības vietu, kā noteikts 
FITD.

Grozījums Nr. 243
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 25.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25a) „daudzpusēja sistēma” ir 
tirdzniecības sistēma, kura apvieno 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
attiecībā uz finanšu instrumentiem, un tās 
organizētājs neuzņemas kapitāla risku un 
tādējādi ir neitrāls neatkarīgi no izpildīto 
rīkojumu skaita no tā izrietošajos 
darījumos;

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi FITD izmantotajai funkcionālajai pieejai (vienādi noteikumi vienā uzņēmējdarbības 
jomā) ir jānosaka arī daudzpusējas sistēmas definīcija. Ja sistēmas netiks skaidri nošķirtas, 
daudzpusējās platformas var pretendēt uz divpusējas platformas statusu un tādējādi arī uz 
zemāku prasību piemērošanu.

Grozījums Nr. 244
Sylvie Goulard
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 25.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25b) „divpusēja sistēma” ir sistēma, kura 
apvieno pirkšanas un pārdošanas 
intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, un šādā sistēmā 
ieguldījumu sabiedrību organizētājs veic 
darījumus savā vārdā;

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi FITD izmantotajai funkcionālajai pieejai (vienādi noteikumi vienā uzņēmējdarbības 
jomā) ir jānosaka arī daudzpusējas sistēmas definīcija. Ja sistēmas netiks skaidri nošķirtas, 
daudzpusējās platformas var pretendēt uz divpusējas platformas statusu un tādējādi arī uz 
zemāku prasību piemērošanu.

Grozījums Nr. 245
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 26. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26) „centrālais darījumu partneris” ir 
centrālais darījumu partneris, kā definēts 
Regulas [..] (ETIR) 2. panta 1. punktā;

26) „centrālais darījumu partneris” (CDP)
ir centrālais darījumu partneris, kā definēts 
Regulas [..] (ETIR) 2. panta 1. punktā;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts skaidrības labad, jo akronīms CDP tiek lietots priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 246
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 26. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26) „centrālais darījumu partneris” ir 
centrālais darījumu partneris, kā definēts 
Regulas [..] (ETIR) 2. panta 1. punktā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 247
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 26.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26a) „vienošanās par sadarbspēju” ir 
vienošanās par sadarbspēju Regulas (ES) 
Nr. .../... [ETIR] 2. panta 12. punkta 
nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 28.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28a) „trešās valsts sabiedrība” ir 
ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde, 
kuras galvenais birojs laikā, kad tā 
Savienībā sniedz vienu vai vairākus 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic vienu 
vai vairākas ieguldījumu darbības, uz 
kurām attiecas direktīva [jaunā FITD], 
atrodas ārpus Eiropas Savienības. Taču, 
lai trešās valsts sabiedrībai piemērotu 
direktīvas [jaunā FITD] 2. un 3. pantā 
noteiktos izņēmumus, ņem vērā tikai 
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Savienībā sniegtos ieguldījumu 
pakalpojumus vai veiktās darbības;

Or. en

Pamatojums

Nedz FITD II, nedz arī FITR nav iekļauta trešās valsts sabiedrības definīcija. Definīcijai
nevajadzētu aptvert sabiedrības, uz kuru veiktajām darbībām attiecas izņēmumi. Taču, 
piemērojot izņēmumus, būtu jāņem vērā tikai Eiropas Savienībā sniegtie pakalpojumi. Trešās 
valsts sabiedrībai nevajadzētu pieprasīt atļauju veikt darbību Eiropas Savienībā, ja ES tā 
sniedz ieguldījumu pakalpojumus tikai grupas uzņēmumiem (FITD II 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkts), pat ja tā sniedz ieguldījumu pakalpojumus arī nesaistītām pusēm ārpus 
Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 249
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 29.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29a) „salikts darījums” ir darījums, kuru 
organizē pēctirdzniecības riska 
mazināšanas pakalpojumu sniedzējs, un 
šāds darījums:
a) ir ciklisks un daudzpusējs (neņemot 
vērā pakalpojumu sniedzēju), un pilnībā 
pieņemams visiem dalībniekiem, vai arī 
tas netiek veikts;
b) ir izveidots tā, lai attiecībā uz visiem 
dalībniekiem tas pēc iespējas būtu tirgus 
riska ziņā neitrāls; un
c) tiek veikts, lai mazinātu sekundāros 
riskus, ko rada esošie darījumi ar 
ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem, piemēram, darījumu 
partnera kredītrisku, darbības risku 
un/vai bāzes risku.
EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektu, lai precizētu salikta 
darījuma pazīmes un lai precizētu, kādā 



PE489.472v01-00 128/181 AM\901839LV.doc

LV

mērā salikta darījuma sastāvdaļām 
piemēro 7., 9. un 23. pantu un 24. panta 
1. punktu.
EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]. 
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
4. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulējošos tehniskos standartus.

Or. en

Pamatojums

Saliktu darījumu pakalpojumi, piemēram, daudzpusēju darījumu skaita samazināšana un 
esošo ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu portfeļu bāzes riska pārvaldība, pēc būtības 
atšķiras no tradicionālajām tirdzniecības darbībām. Dažas FITR un FITD II prasības nav 
piemērotas saliktiem darījumiem, un ir svarīgi, lai saskaņā ar FITR un FITD būtu iespējams 
sniegt saliktu darījumu pakalpojumus pēctirdzniecības riska mazināšanai. Saliktu darījumu 
pakalpojumi atbilst G20 politikas mērķiem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto finanšu 
instrumentu tirgu.

Grozījums Nr. 250
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 29.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29a) „sākotnējā emisija” ir darījums ar 
instrumentiem, kuri izveidoti pēc speciāla 
pasūtījuma un atbilst tādu finansiālu vai 
nefinansiālu darījumu partneru īpašām 
prasībām, kuri saskaņā ar 
Direktīvas .../.../ES [jaunā FITD] 
II pielikumu un 30. pantu ir atbilstīgi 
darījumu partneri vai profesionāli klienti;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ierosināto jauno 13.a pantu darījumiem, kuri ietver instrumenta sākotnējo emisiju 
un kurus veic ārpus regulēta tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas, nepiemēro prasību veikt darījumus ar sistemātiska internalizētāja 
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starpniecību. Taču sākotnējās emisijas definīcija nav noteikta.

Grozījums Nr. 251
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 29.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29a) „bona fide darījums ar fiksētu cenu” 
ir darījums, kā noteikts direktīvā [jaunā 
FITD];

Or. en

Grozījums Nr. 252
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 29.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29b) „pārmērīga spekulācija” ir 
tirdzniecības darbība, kā noteikts direktīvā 
[jaunā FITD];

Or. en

Grozījums Nr. 253
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētus aktus atbilstīgi 3. EVTI var izstrādāt regulatīvu tehnisko 
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41. pantam, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai precizētu dažus 1. punktā 
iekļauto definīciju tehniskos elementus, lai 
koriģētu definīcijas atbilstīgi tirgus 
attīstībai.

standartu projektu, lai precizētu dažus 
1. punktā iekļauto definīciju tehniskos 
elementus, lai koriģētu definīcijas atbilstīgi 
notikumiem tirgū.

EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]. 
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
4. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulējošos tehniskos standartus.

Or. en

Pamatojums

Tiesības precizēt FITD iekļauto definīciju tehniskos elementus būtībā ir tiesības mainīt 
direktīvas darbības jomu. Ja šīs tiesības attiecas tikai uz tehniskiem aspektiem, un tās 
paredzētas, lai definīcijas pielāgotu notikumiem tirgū, tās ir tiesības veikt tehniskus 
pasākumus, un EVTI ir piemērotāka iestāde lēmumu pieņemšanai.

Grozījums Nr. 254
Sławomir Witold Nitras

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētus aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai precizētu dažus 1. punktā 
iekļauto definīciju tehniskos elementus, lai 
koriģētu definīcijas atbilstīgi tirgus 
attīstībai.

3. Izmantojot deleģētus aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pēc apspriešanās ar 
EVTI var pieņemt pasākumus, lai precizētu 
dažus 1. punktā iekļauto definīciju 
tehniskos elementus, lai koriģētu 
definīcijas atbilstīgi tirgus attīstībai.

Or. pl

Grozījums Nr. 255
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
II sadaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārredzamība attiecībā uz tirdzniecības 
vietām

Pārredzamība attiecībā uz tirdzniecības 
vietām ar daudzpusējām sistēmām

Or. en

Grozījums Nr. 256
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamas kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas cenas un tirdzniecības interešu 
dziļumu par šādām cenām, kuras tiek 
publicētas to sistēmās par akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, dara šo informāciju 
pastāvīgi publiski pieejamu parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamas kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas cenas un tirdzniecības interešu 
dziļumu par šādām cenām, kuras tiek 
publicētas to sistēmās par akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Šī prasība attiecas arī uz 
izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, dara šo informāciju 
pastāvīgi publiski pieejamu parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Markus Ferber
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamas kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas cenas un tirdzniecības interešu 
dziļumu par šādām cenām, kuras tiek 
publicētas to sistēmās par akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, dara šo informāciju 
pastāvīgi publiski pieejamu parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamas kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas cenas un tirdzniecības interešu 
dziļumu par šādām cenām, kuras tiek 
publicētas to sistēmās par akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Šī prasība attiecas arī 
uz izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, dara šo informāciju 
pastāvīgi publiski pieejamu parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamas kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas cenas un tirdzniecības interešu 
dziļumu par šādām cenām, kuras tiek 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamas kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas cenas un tirdzniecības interešu 
dziļumu par šādām cenām, kuras tiek 
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publicētas to sistēmās par akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, dara šo informāciju 
pastāvīgi publiski pieejamu parastajā 
tirdzniecības laikā.

piedāvātas to sistēmās par akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, dara šo informāciju 
pastāvīgi publiski pieejamu parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
sistēmām, kuras tie izmanto 1. punktā 
minētās informācijas publicēšanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savus cenu 
piedāvājumus akcijām, depozitārajiem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem un citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem atbilstīgi 
13. pantam.

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nodrošina pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
sistēmām, kuras tie izmanto 1. punktā 
minētās informācijas publicēšanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savus cenu 
piedāvājumus akcijām, depozitārajiem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem un citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem atbilstīgi 
13. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbrīvojumu piešķiršana Atbrīvojumi

Or. en

Grozījums Nr. 261
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
atbrīvojumu no pienākuma darīt publiski 
pieejamu 3. panta 1. punktā noteikto 
informāciju, pamatojoties uz tirgus modeli 
vai rīkojumu veidu vai apjomu gadījumos, 
kuri noteikti atbilstīgi 3. punktam. Jo 
īpaši kompetentās iestādes var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma saistībā ar
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam.

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
atbrīvojumu no pienākuma darīt publiski 
pieejamu 3. panta 1. punktā noteikto 
informāciju attiecībā uz rīkojumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu attiecīgajai akcijai, 
depozitārajam sertifikātam, biržā tirgotai 
ieguldījumu fondu apliecībai, sertifikātam 
vai citam līdzīgam finanšu instrumentam.

Or. en

Pamatojums

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
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other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Grozījums Nr. 262
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma darīt publiski pieejamu 
3. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz tirgus modeli vai rīkojumu 
veidu vai apjomu gadījumos, kuri noteikti 
atbilstīgi 3. punktam. Jo īpaši kompetentās 
iestādes var piešķirt atbrīvojumu no 
pienākuma saistībā ar rīkojumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu attiecīgajai akcijai, 
depozitārajam sertifikātam, biržā tirgotai 
ieguldījumu fondu apliecībai, sertifikātam 
vai citam līdzīgam finanšu instrumentam.

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma darīt publiski pieejamu 
3. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz tirgus modeli vai rīkojumu 
veidu vai apjomu gadījumos, kuri noteikti 
atbilstīgi 3. punktam. Jo īpaši kompetentās 
iestādes var piešķirt atbrīvojumu no 
pienākuma saistībā ar:

– rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai akcijas, 
depozitārā sertifikāta, biržā tirgotas 
ieguldījumu fondu apliecības un 
sertifikāta attiecīgajam veidam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam;
– tirdzniecības metodēm, kuras izmanto, 
lai noteiktu cenu, pamatojoties uz citā 
sistēmā noteiktu atsauces cenu, kurā šo 
atsauces cenu plaši publicē un kurā tirgus 
dalībnieki to uzskata par uzticamu 
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atsauces cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma darīt publiski pieejamu 
3. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz tirgus modeli vai rīkojumu 
veidu vai apjomu gadījumos, kuri noteikti 
atbilstīgi 3. punktam. Jo īpaši kompetentās 
iestādes var piešķirt atbrīvojumu no 
pienākuma saistībā ar rīkojumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu attiecīgajai akcijai, 
depozitārajam sertifikātam, biržā tirgotai 
ieguldījumu fondu apliecībai, sertifikātam 
vai citam līdzīgam finanšu instrumentam.

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma darīt publiski pieejamu 
3. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz tirgus modeli vai rīkojumu 
veidu vai apjomu gadījumos, kuri noteikti 
atbilstīgi 3. punktam. Jo īpaši kompetentās 
iestādes var piešķirt atbrīvojumu no 
pienākuma saistībā ar rīkojumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu attiecīgajai akcijai, 
depozitārajam sertifikātam, biržā tirgotai 
ieguldījumu fondu apliecībai, sertifikātam 
vai citam līdzīgam finanšu instrumentam, 
vai saistībā ar rīkojumiem, kuri iesniegti 
izpildei par atbilstīgu vidējo cenu.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums no pienākuma saistībā ar rīkojumiem, kurus izpilda par vidējo cenu, jānosaka 
pirmajā līmenī, lai lielie institucionālie ieguldītāji arī turpmāk varētu tirgot akcijas, neciešot 
no agresīvām stratēģijām, kuras paredz izmantot publicēto informāciju, lai paaugstinātu 
cenu, kas institucionālajiem ieguldītājiem jāmaksā par savām akcijām, vai lai pazeminātu 
cenu, par kādu viņi tirgo savas akcijas.

Grozījums Nr. 264
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma darīt publiski pieejamu 
3. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz tirgus modeli vai rīkojumu 
veidu vai apjomu gadījumos, kuri noteikti 
atbilstīgi 3. punktam. Jo īpaši kompetentās 
iestādes var piešķirt atbrīvojumu no 
pienākuma saistībā ar rīkojumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu attiecīgajai akcijai, 
depozitārajam sertifikātam, biržā tirgotai 
ieguldījumu fondu apliecībai, sertifikātam 
vai citam līdzīgam finanšu instrumentam.

1. Kompetentās iestādes var piešķirt
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma darīt publiski pieejamu 
3. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz tirgus modeli vai rīkojumu 
veidu vai apjomu gadījumos, kuri noteikti 
atbilstīgi 3. punktam. Jo īpaši kompetentās 
iestādes var piešķirt atbrīvojumu no 
pienākuma saistībā ar:

a) rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai akcijas, 
depozitārā sertifikāta, biržā tirgotas 
ieguldījumu fondu apliecības un 
sertifikāta attiecīgajam veidam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam; vai
b) rīkojumiem, kuri iesniegti 
izpildei/šķērsošanai par atbilstīgu vidējo 
cenu, kā noteikusi Komisija, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar 41. pantu.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojuma no pienākuma saistībā ar rīkojumiem, kurus izpilda par vidējo cenu, precizējums 
jānosaka pirmajā līmenī, lai lielie institucionālie ieguldītāji, galvenokārt pensiju fondi un 
kopfondi, arī turpmāk varētu tirgot akcijas, neciešot no augstas intensitātes tirdzniecības. 
Pretējā gadījumā augstas intensitātes tirdzniecības veicēji izmantos publicēto informāciju, lai 
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paaugstinātu cenu, kas institucionālajiem ieguldītājiem jāmaksā par savām akcijām, vai lai 
pazeminātu cenu, par kādu viņi tirgo savas akcijas.

Grozījums Nr. 265
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
atbrīvojumu no pienākuma darīt publiski 
pieejamu 3. panta 1. punktā noteikto 
informāciju, pamatojoties uz tirgus modeli 
vai rīkojumu veidu vai apjomu gadījumos, 
kuri noteikti atbilstīgi 3. punktam. Jo 
īpaši kompetentās iestādes var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, var 
izvēlēties nepubliskot 3. panta 1. punktā 
noteikto informāciju saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
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EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Ja šāda kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var vērst 
EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un EVTI 
var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā divus
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Divu mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Pēc divu mēnešu 
laikposma beigām kompetentā iestāde var 
piešķirt atbrīvojumu neatkarīgi no tā, vai 
EVTI ir sniegusi atzinumu. Ja šāda 
kompetentā iestāde piešķir atbrīvojumu, 
bet citas dalībvalsts kompetentā iestāde 
tam nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var 
vērst EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un 
EVTI var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas 
tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

Or. en

Pamatojums

Seši mēneši ir pārāk ilgs laikposms. Turklāt skaidri jānosaka, ka kompetentajām iestādēm 
pirms atbrīvojuma piešķiršanas nav jāsagaida EVTI atzinums, ja atzinuma sagatavošanai 
atvēlētais laikposms ir pagājis.

Grozījums Nr. 267
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
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1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Ja šāda kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var vērst 
EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un EVTI 
var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā vienu 
mēnesi pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Viena mēneša laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Ja šāda kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var vērst 
EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un EVTI 
var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu un efektīvu tirgus darbību, visi pieprasījumi piešķirt atbrīvojumu 
jāizskata savlaicīgi.

Grozījums Nr. 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
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pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Ja šāda kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var vērst 
EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un EVTI 
var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
pozitīvu atzinumu attiecīgajai 
kompetentajai iestādei, novērtējot katra 
atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas 
noteiktas 1. punktā un precizētas 
deleģētajos aktos, kas pieņemti atbilstīgi 
3. punkta b) un c) apakšpunktam. 
Kompetentā iestāde piešķir atbrīvojumu 
tikai tad, ja EVTI sniegusi pozitīvu 
atzinumu. Ja šāda kompetentā iestāde 
piešķir atbrīvojumu, bet citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde tam nepiekrīt, otra 
kompetentā iestāde var vērst EVTI 
uzmanību uz šo jautājumu, un EVTI var 
rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
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stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Ja šāda kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var vērst 
EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un EVTI 
var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
saistošu atzinumu attiecīgajai 
kompetentajai iestādei, novērtējot katra 
atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas 
noteiktas 1. punktā un precizētas 
deleģētajos aktos, kas pieņemti atbilstīgi 
3. punkta b) apakšpunktam. Ja šāda 
kompetentā iestāde piešķir atbrīvojumu, 
bet citas dalībvalsts kompetentā iestāde 
tam nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var 
vērst EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un 
EVTI var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas 
tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt šo atbrīvojumu saskaņotu piemērošanu visās dalībvalstīs. Turklāt EVTI 
atzinumam par atsevišķu atbrīvojumu atbilstību FITD noteikumiem jābūt saistošam.

Grozījums Nr. 270
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
saistošu atzinumu attiecīgajai 
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iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Ja šāda kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var 
vērst EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un 
EVTI var rīkoties atbilstoši pilnvarām, 
kas tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

kompetentajai iestādei, novērtējot katra 
atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas 
noteiktas 1. punktā un precizētas 
deleģētajos aktos, kas pieņemti atbilstīgi 
3. punkta b) un c) apakšpunktam. Tā kā 
EVTI atzinums ir saistošs, lai novērstu 
neskaidrības, tiek noteikts, ka kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu tikai tādā 
gadījumā, ja tas pilnībā atbilst EVTI 
lēmumam.

Ja kompetentā iestāde piešķir 
atbrīvojumu, šāds atbrīvojums 
automātiski piemērojams visās 
dalībvalstīs.
EVTI uzrauga atbrīvojumu piemērošanu un 
iesniedz Komisijai gada pārskatu par 
atbrīvojumu piemērošanu praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā sešus
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Triju mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, pirms 
piemērot 1. punktā minēto atbrīvojumu 
saņem kompetentās iestādes atļauju.
Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar
1. punktu, kompetentās iestādes informē 
EVTI un citas kompetentās iestādes par to, 
kā tās plāno izmantot katru atsevišķo 
pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu, un 
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atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam. Ja šāda kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt, otra kompetentā iestāde var vērst 
EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un EVTI 
var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

sniedz paskaidrojumu par atbrīvojumu 
darbību. Paziņojumu par nodomu piešķirt 
atbrīvojumu sniedz ne mazāk kā četrus
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Divu mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas EVTI sagatavo 
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas 
1. punktā un precizētas deleģētajos aktos, 
kas pieņemti atbilstīgi 3. punkta b) un 
c) apakšpunktam.

Pēc EVTI atzinuma saņemšanas kolēģija, 
kuru vada EVTI un kurā ir pārstāvētas 
visu dalībvalstu kompetentās iestādes, 
viena mēneša laikā sagatavo kopīgu 
atzinumu. Kompetentās iestādes nepiešķir 
atbrīvojumu tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, ja 
kolēģija nav sniegusi pozitīvu atzinumu.
Ja šāda kompetentā iestāde piešķir 
atbrīvojumu, bet citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde tam nepiekrīt vai 
nepiekrīt piešķirtā atbrīvojuma efektīvai 
piemērošanai, otra kompetentā iestāde var 
vērst EVTI uzmanību uz šo jautājumu, un 
EVTI var rīkoties atbilstoši pilnvarām, kas 
tai piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentās iestādes var atsaukt 
vienu no 3. punktā minētajiem 
atbrīvojumiem, kas piešķirts regulētiem 
tirgiem, tirgus organizētājiem vai 
ieguldījumu sabiedrībām Kompetentās 
iestādes atsauc atbrīvojumu, ja tās novēro, 
ka atbrīvojumu izmanto citiem nolūkiem, 
nevis sākotnējam mērķim, vai ja tās 
uzskata, ka atbrīvojumu izmanto, lai 
apietu šā panta noteikumus.
Pirms atsaukt piešķirto atbrīvojumu, 
kompetentās iestādes paziņo EVTI un 
citām kompetentajām iestādēm par savu 
nodomu, sniedzot pilnu paskaidrojumu ar 
šāda nodoma pamatojumu. Paziņojumu 
par nodomu atsaukt piešķirto atbrīvojumu 
sniedz pēc iespējas ātrāk. Viena mēneša 
laikā pēc paziņojuma saņemšanas EVTI 
sagatavo nesaistošu atzinumu attiecīgajai 
kompetentajai iestādei. Pēc atzinuma 
saņemšanas kompetentā iestāde izpilda 
savu lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz pietiekama rīcības brīvība kompetentajām iestādēm ne tikai piešķirt, bet arī 
atsaukt atbrīvojumus. Tādējādi tiks nodrošināta iespēja kompetentajām iestādēm ātri reaģēt 
uz neparedzētiem notikumiem tirgū.

Grozījums Nr. 273
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentās iestādes un EVTI, 
piešķirot atbrīvojumus no pienākuma 
nodrošināt pārredzamību, ievēro šādus 
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vispārējus principus:
– atbrīvojumu no pienākuma nodrošināt 
pārredzamību piešķir tikai tādā gadījumā, 
ja šādam pienākumam ir tieša negatīva 
ietekme uz ieguldītāju, kas iesniedz 
rīkojumu;
– atbrīvojumu nepiešķir, ja ieguldītāju 
grupa var gūt labumu no citiem mazāk 
informētiem ieguldītājiem, neatbilstīgi 
ierobežojot pienākumu nodrošināt 
pārredzamību;
– atbrīvojums no pienākuma nodrošināt 
pārredzamību neierobežo pārredzamību to 
finanšu instrumentu tirgū, uz kuriem 
atbrīvojums attiecas.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no situācijas, kad atbrīvojumi neatbilstīgi ierobežo Eiropas finanšu tirgus 
pārredzamību, regulā jāiekļauj vispārēji principi, ko kompetentās iestādes un EVTI ievēro, 
piešķirot atbrīvojumu no pienākuma nodrošināt pārredzamību.

Grozījums Nr. 274
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu un izpilda 
rīkojumus, piemērojot atbrīvojumu no 
pienākuma darīt publiski pieejamu 
3. panta 1. punktā noteikto informāciju 
un izmantojot citā tirgū noteiktu atsauces 
cenu, nodrošina, ka tiem ir ātrāka 
piekļuve atsauces cenai nekā citiem tirgus 
dalībniekiem, kuri izpilda rīkojumus to 
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tirdzniecības vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai precizētu:

3. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektu, lai precizētu:

Or. en

Pamatojums

Nosakot atbrīvojumu piemērošanas kārtību, īpaši būtu jāņem vērā tiešās zināšanas par aktīvu 
kategoriju un instrumentu tirdzniecības norise. EVTI šajā jomā ir atbilstīgākas speciālās 
zināšanas nekā Komisijai.

Grozījums Nr. 276
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai precizētu:

3. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu:

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kura risināšanai nepieciešamas plašas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu uzticēt EVTI.
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Grozījums Nr. 277
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai precizētu:

3. Izmantojot saistošus tehniskos 
standartus, EVTI pieņem pasākumus, lai 
precizētu:

Or. en

Grozījums Nr. 278
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādu rīkojumu apjomu vai veidu, 
attiecībā uz kuriem var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju saskaņā ar 
1. punktu par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju;

b) tādu rīkojumu apjomu un veidu, 
attiecībā uz kuriem var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju saskaņā ar 
1. punktu par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgus modeli, attiecībā uz kuru var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju atbilstīgi 

svītrots
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1. punktam, un jo īpaši pienākuma 
piemērošanu tādos regulētos tirgos 
izmantotām tirdzniecības metodēm, kuri 
slēdz darījumus saskaņā ar saviem 
noteikumiem, atsaucoties uz cenām, kas 
izveidotas ārpus regulēta tirgus vai 
periodiskā izsolē, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgus modeli, attiecībā uz kuru var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju atbilstīgi 
1. punktam, un jo īpaši pienākuma 
piemērošanu tādos regulētos tirgos 
izmantotām tirdzniecības metodēm, kuri 
slēdz darījumus saskaņā ar saviem 
noteikumiem, atsaucoties uz cenām, kas 
izveidotas ārpus regulēta tirgus vai 
periodiskā izsolē, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 281
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgus modeli, attiecībā uz kuru var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 

c) tirgus modeli, attiecībā uz kuru var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
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pirmstirdzniecības informāciju atbilstīgi 
1. punktam, un jo īpaši pienākuma 
piemērošanu tādos regulētos tirgos 
izmantotām tirdzniecības metodēm, kuri 
slēdz darījumus saskaņā ar saviem 
noteikumiem, atsaucoties uz cenām, kas 
izveidotas ārpus regulēta tirgus vai 
periodiskā izsolē, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

pirmstirdzniecības informāciju atbilstīgi 
1. punktam, un jo īpaši pienākuma 
piemērošanu tādos regulētos tirgos, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās
izmantotām tirdzniecības metodēm, kuri 
slēdz darījumus saskaņā ar saviem 
noteikumiem, atsaucoties uz cenām, kas 
izveidotas ārpus regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām vai 
periodiskā izsolē, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri noteikt, ka noteikumi attiecas arī uz daudzpusējām tirdzniecības sistēmām 
un regulētām tirdzniecības sistēmām.

Grozījums Nr. 282
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgus modeli, attiecībā uz kuru var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju atbilstīgi 
1. punktam, un jo īpaši pienākuma 
piemērošanu tādos regulētos tirgos
izmantotām tirdzniecības metodēm, kuri 
slēdz darījumus saskaņā ar saviem 
noteikumiem, atsaucoties uz cenām, kas 
izveidotas ārpus regulēta tirgus vai
periodiskā izsolē, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

c) tirgus modeli, attiecībā uz kuru var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju atbilstīgi 
1. punktam, un jo īpaši pienākuma 
piemērošanu tādās tirdzniecības vietās
izmantotām tirdzniecības metodēm, kuras
slēdz darījumus saskaņā ar saviem 
noteikumiem, atsaucoties uz cenām, kas 
izveidotas periodiskā izsolē, par katru 
attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju.

Or. en
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Grozījums Nr. 283
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tādus atbilstīgus rīkojumus, kuri 
iesniegti izpildei par vidējo cenu un 
attiecībā uz kuriem var veikt šķērsošanu.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums no pienākuma saistībā ar rīkojumiem, kurus izpilda par vidējo cenu, jānosaka 
pirmajā līmenī, lai lielie institucionālie ieguldītāji arī turpmāk varētu tirgot akcijas, neciešot 
no agresīvām stratēģijām, kuras paredz izmantot publicēto informāciju, lai paaugstinātu 
cenu, kas institucionālajiem ieguldītājiem jāmaksā par savām akcijām, vai lai pazeminātu 
cenu, par kādu viņi pārdod savas akcijas.

Grozījums Nr. 284
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]. 
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulējošos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Kay Swinburne
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Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz ...1.
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu pieņemt šā punkta trešajā daļā 
minētos regulējošos tehniskos standartus.
__________________
1 OV: lūdzu, ievietot datumu — 12 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbrīvojumus, ko kompetentās iestādes 
pirms šīs regulas piemērošanas datuma 
piešķīrušas saskaņā ar 
Direktīvas 2004/39/EK 29. panta 2. punktu 
un 44. panta 2. punktu un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006 18.–
20. pantu, EVTI pārskata laikposmā līdz 
[2 gadiem pēc dienas, kurā sākts piemērot 
šo regulu]. EVTI sagatavo atzinumu 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, 
novērtējot katra atbrīvojuma saderīgumu ar 
prasībām, kas noteiktas šajā regulā un visos 
deleģētajos aktos, kas balstīti uz šo regulu.

4. Atbrīvojumus, ko kompetentās iestādes 
pirms šīs regulas piemērošanas datuma 
piešķīrušas saskaņā ar 
Direktīvas 2004/39/EK 29. panta 2. punktu 
un 44. panta 2. punktu un Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006 18.–
20. pantu, EVTI pārskata laikposmā līdz 
[2 gadiem pēc dienas, kurā sākts piemērot 
šo regulu]. EVTI sagatavo saistošu
atzinumu attiecīgajai kompetentajai 
iestādei, novērtējot katra atbrīvojuma 
saderīgumu ar prasībām, kas noteiktas šajā 
regulā un visos deleģētajos aktos, kas 
balstīti uz šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt šo atbrīvojumu saskaņotu piemērošanu visās dalībvalstīs. Turklāt EVTI 
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atzinumam par atsevišķu atbrīvojumu atbilstību FITD noteikumiem jābūt saistošam.

Grozījums Nr. 287
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamu cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirgus sistēmā. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, atklāj sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamu cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
atklāj sīkāku informāciju par šādiem 
darījumiem tik tuvu reālajam laikam, cik 
tas tehniski ir iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
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publiski pieejamu cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirgus sistēmā. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, atklāj sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams.

publiski pieejamu cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, atklāj sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamu cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirgus sistēmā. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, atklāj sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamu cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirgus sistēmā. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, atklāj sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
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iespējams. iespējams. Ja veic elektronisko 
tirdzniecību, kavēšanās līdz 
pēctirdzniecības informācijas atklāšanai 
nedrīkst pārsniegt laikposmu, kas divas 
reizes ilgāks par prasības izpildei atvēlēto 
laikposmu.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
sistēmām, kuras tie izmanto 1. punktā 
minētās informācijas publicēšanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 19. pantam.

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nodrošina pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
sistēmām, kuras tie izmanto 1. punktā 
minētās informācijas publicēšanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 19. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
sistēmām, kuras tie izmanto 1. punktā 
minētās informācijas publicēšanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 19. pantam.

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, efektīvi 
nodrošina pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
sistēmām, kuras tie izmanto 1. punktā 
minētās informācijas publicēšanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotām 
ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 19. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Werner Langen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sistēmas, kuras regulētie tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, izmanto 1. punktā 
minētās informācijas publicēšanai atbilst 
apstiprinātas pārskatu sniegšanas 
sistēmas regulatīvajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina pārskatu sniegšanas sistēmu standartizāciju, lai visi pārskati atbilstu 
apstiprinātas pārskatu sniegšanas sistēmas standartiem, kā noteikts FITD 61.–66. pantā.
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Grozījums Nr. 293
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
regulētiem tirgiem nodrošināt iespēju atlikt 
darījumu informācijas publicēšanu, 
pamatojoties uz šādu darījumu veidu vai 
apjomu. Konkrētāk, kompetentās iestādes 
var atļaut atlikt publicēšanu saistībā ar 
darījumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai 
noteiktai akcijas, depozitārā sertifikāta, 
biržā tirgotas ieguldījumu fondu apliecības, 
sertifikāta vai cita līdzīga finanšu 
instrumenta kategorijai. Regulētie tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, saņem kompetentās 
iestādes iepriekšēju atļauju par ieteikto 
kārtību tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanai un skaidri atklāj informāciju par 
šādu kārtību tirgus dalībniekiem un 
sabiedrībai. EVTI pārrauga šādas kārtības 
piemērošanu attiecībā uz tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par tās 
piemērošanu praksē.

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
regulētiem tirgiem nodrošināt iespēju atlikt 
darījumu informācijas publicēšanu, 
pamatojoties uz šādu darījumu veidu vai 
apjomu. Konkrētāk, kompetentās iestādes 
var atļaut atlikt publicēšanu saistībā ar 
darījumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai 
noteiktai akcijas, depozitārā sertifikāta, 
biržā tirgotas ieguldījumu fondu apliecības, 
sertifikāta vai cita līdzīga finanšu 
instrumenta kategorijai, vai saistībā ar 
būtisku izplatīšanu, kas definēta 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 2273/2003 
2. panta 9. punktā. Regulētie tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, saņem kompetentās 
iestādes iepriekšēju atļauju par ieteikto 
kārtību tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanai un skaidri atklāj informāciju par 
šādu kārtību tirgus dalībniekiem un 
sabiedrībai. EVTI pārrauga šādas kārtības 
piemērošanu attiecībā uz tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par tās 
piemērošanu praksē.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu Eiropas kapitāla tirgu pievilcību, ir svarīgi sniegt efektīvus piedāvājumus ne 
tikai primārajā, bet arī sekundārajā tirgū. Būtiskas izplatīšanas cenu noteikšanas 
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mehānismus parasti izmanto sākotnējā publiskā piedāvājuma cenu noteikšanas mehānisma 
ietvaros, un šie cenu noteikšanas mehānismi būtiski atšķiras no mehānismiem, ko izmanto 
parastajā sekundārajā tirgū. Atbilstīgu pārredzamību attiecībā uz šādiem piedāvājumiem 
nodrošina publiski paziņojumi.

Grozījums Nr. 294
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
regulētiem tirgiem nodrošināt iespēju atlikt 
darījumu informācijas publicēšanu, 
pamatojoties uz šādu darījumu veidu vai 
apjomu. Konkrētāk, kompetentās iestādes 
var atļaut atlikt publicēšanu saistībā ar 
darījumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai 
noteiktai akcijas, depozitārā sertifikāta, 
biržā tirgotas ieguldījumu fondu apliecības, 
sertifikāta vai cita līdzīga finanšu 
instrumenta kategorijai. Regulētie tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, saņem kompetentās 
iestādes iepriekšēju atļauju par ieteikto 
kārtību tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanai un skaidri atklāj informāciju par 
šādu kārtību tirgus dalībniekiem un 
sabiedrībai. EVTI pārrauga šādas kārtības 
piemērošanu attiecībā uz tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par tās 
piemērošanu praksē.

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
regulētiem tirgiem nodrošināt iespēju atlikt 
darījumu informācijas publicēšanu, 
pamatojoties uz šādu darījumu veidu vai 
apjomu. Konkrētāk, kompetentās iestādes 
var atļaut atlikt publicēšanu saistībā ar 
darījumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai 
noteiktai akcijas, depozitārā sertifikāta, 
biržā tirgotas ieguldījumu fondu apliecības, 
sertifikāta vai cita līdzīga finanšu 
instrumenta kategorijai. Regulētie tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, saņem kompetentās 
iestādes iepriekšēju atļauju par ieteikto 
kārtību tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanai un skaidri atklāj informāciju par 
šādu kārtību tirgus dalībniekiem un 
sabiedrībai. EVTI pārrauga šādas kārtības 
piemērošanu attiecībā uz tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par tās 
piemērošanu praksē.

Or. en
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Grozījums Nr. 295
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
regulētiem tirgiem nodrošināt iespēju atlikt 
darījumu informācijas publicēšanu, 
pamatojoties uz šādu darījumu veidu vai 
apjomu. Konkrētāk, kompetentās iestādes 
var atļaut atlikt publicēšanu saistībā ar 
darījumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai 
noteiktai akcijas, depozitārā sertifikāta, 
biržā tirgotas ieguldījumu fondu apliecības, 
sertifikāta vai cita līdzīga finanšu 
instrumenta kategorijai. Regulētie tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, saņem kompetentās 
iestādes iepriekšēju atļauju par ieteikto 
kārtību tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanai un skaidri atklāj informāciju par 
šādu kārtību tirgus dalībniekiem un 
sabiedrībai. EVTI pārrauga šādas kārtības 
piemērošanu attiecībā uz tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par tās 
piemērošanu praksē.

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
regulētiem tirgiem nodrošināt iespēju atlikt 
darījumu informācijas publicēšanu saistībā 
ar darījumiem, kuru apjoms ir ārkārtīgi
liels salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai akcijai, depozitārajam 
sertifikātam, biržā tirgotai ieguldījumu 
fondu apliecībai, sertifikātam vai citam 
līdzīgam finanšu instrumentam vai 
noteiktai akcijas, depozitārā sertifikāta, 
biržā tirgotas ieguldījumu fondu apliecības, 
sertifikāta vai cita līdzīga finanšu 
instrumenta kategorijai. Regulētie tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, saņem kompetentās 
iestādes iepriekšēju atļauju par ieteikto 
kārtību tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanai un skaidri atklāj informāciju par 
šādu kārtību tirgus dalībniekiem un 
sabiedrībai. EVTI pārrauga šādas kārtības 
piemērošanu attiecībā uz tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par tās 
piemērošanu praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde atļauj atlikt 
informācijas publicēšanu, bet citas 
dalībvalsts kompetentā iestāde tam 
nepiekrīt vai nepiekrīt piešķirtās atļaujas 
efektīvai piemērošanai, otra kompetentā 
iestāde var vērst EVTI uzmanību uz šo 
jautājumu, un EVTI var rīkoties atbilstoši 
pilnvarām, kas tai piešķirtas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai precizētu:

2. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektu, lai precizētu:

Or. en

Pamatojums

Nosakot prasības attiecībā uz iespēju atlikt darījumu informācijas publicēšanu, īpaši būtu 
jāņem vērā tiešās zināšanas par aktīvu kategoriju un instrumentu tirdzniecības norise. EVTI 
šajā jomā ir atbilstīgākas speciālās zināšanas nekā Komisijai.

Grozījums Nr. 298
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai precizētu:

2. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu:

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kura risināšanai nepieciešamas plašas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu uzticēt EVTI.

Grozījums Nr. 299
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sīkāku informāciju, kas regulētiem 
tirgiem, ieguldījumu sabiedrībām, tostarp 
sistemātiskiem internalizētājiem, un 
ieguldījumu sabiedrībām un regulētiem 
tirgiem, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, jānorāda 
informācijā, ko publisko par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju;

a) sīkāku informāciju, kas regulētiem 
tirgiem, ieguldījumu sabiedrībām, tostarp 
sistemātiskiem internalizētājiem, un 
ieguldījumu sabiedrībām un regulētiem 
tirgiem, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, jānorāda informācijā, 
ko publisko par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 300
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
regulētam tirgum, ieguldījumu sabiedrībai, 

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
regulētam tirgum, ieguldījumu sabiedrībai, 
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tostarp sistemātiskam internalizētājam, vai 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, tiek atļauts atlikt 
tirdzniecības datu publicēšanu, un 
kritērijus, kurus piemēro, pieņemot 
lēmumu par darījumiem, par kuriem to 
apjoma vai iesaistītās akcijas, depozitārā 
sertifikāta, biržā tirgotas ieguldījumu fondu 
apliecības, sertifikāta vai cita līdzīga 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

tostarp sistemātiskam internalizētājam, vai 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, tiek atļauts atlikt 
tirdzniecības datu publicēšanu, un 
kritērijus, kurus piemēro, pieņemot 
lēmumu par darījumiem, par kuriem to 
apjoma vai iesaistītās akcijas, depozitārā 
sertifikāta, biržā tirgotas ieguldījumu fondu 
apliecības, sertifikāta vai cita līdzīga 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
regulētam tirgum, ieguldījumu sabiedrībai, 
tostarp sistemātiskam internalizētājam, vai 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, tiek atļauts atlikt 
tirdzniecības datu publicēšanu, un 
kritērijus, kurus piemēro, pieņemot 
lēmumu par darījumiem, par kuriem to 
apjoma vai iesaistītās akcijas, depozitārā 
sertifikāta, biržā tirgotas ieguldījumu fondu 
apliecības, sertifikāta vai cita līdzīga 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu, par katru attiecīgā 
finanšu instrumenta kategoriju.

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
regulētam tirgum, ieguldījumu sabiedrībai, 
tostarp sistemātiskam internalizētājam, vai 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, tiek atļauts atlikt 
tirdzniecības datu publicēšanu, un 
kritērijus, kurus piemēro, pieņemot 
lēmumu par darījumiem, par kuriem to 
apjoma vai iesaistītās akcijas, depozitārā 
sertifikāta, biržā tirgotas ieguldījumu fondu 
apliecības, sertifikāta vai cita līdzīga 
finanšu instrumenta veida dēļ (tostarp 
tirdzniecības darbības dominējošā 
likviditātes riska profila vai iezīmju dēļ)
tiek atļauts atlikt publicēšanu, par katru 
attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju.

Or. en



AM\901839LV.doc 163/181 PE489.472v01-00

LV

Grozījums Nr. 302
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz ...1.
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu pieņemt šajā punktā minētos 
regulējošos tehniskos standartus.
__________________
1 OV: lūdzu, ievietot datumu — 12 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [...]. 
Komisijai ir piešķirtas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
4. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulējošos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Pirmstirdzniecības pārredzamības 

efektivitāte saistībā ar kapitāla 
instrumentiem

Katru gadu EVTI sniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
atzinumu par pirmstirdzniecības 
pārredzamības efektivitāti, ņemot vērā 
notikumus finanšu tirgū. It īpaši EVTI 
nosaka tādu darījumu procentuālo daļu, 
kuri veikti, nepublicējot 3. panta 1. punktā 
noteikto informāciju.
Ja EVTI nosaka, ka vairāk nekā 10 % 
darījumu ir veikti, nepublicējot 3. panta 
1. punktā noteikto informāciju, vai 
uzskata, ka attiecībā uz kapitāla 
instrumentiem nav izpildītas prasības 
nodrošināt pirmstirdzniecības 
pārredzamības efektivitāti, EVTI var 
sagatavot atzinumu par 4. panta 1. punktā 
noteiktā atbrīvojuma pārskatīšanu.
Lai nodrošinātu pirmstirdzniecības 
pārredzamības efektivitāti, Komisija triju 
mēnešu laikā pēc EVTI atzinuma 
saņemšanas ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
nolūkā pārskatīt 4. panta 1. punktā 
paredzēto atbrīvojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
7. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Pirmstirdzniecības pārredzamības 
prasības tirdzniecības vietām saistībā ar 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem
1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.
2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu 
piedāvājumu obligācijām, strukturētiem 
finanšu produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
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atbilstīgi 17. pantam.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā darījumu apjomu šajos tirgos un tirgus dalībnieku nelielo skaitu, 
pirmstirdzniecības pārredzamības prasības var pazemināt likviditāti un radīt būtiskus 
traucējumus tirgū. Ja tiks pieņemtas stingras pēctirdzniecības pārredzamības prasības, 
pirmstirdzniecības pārredzamības prasības nebūs vajadzīgas.

Grozījums Nr. 306
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts un 
kuri ir pietiekami likvīdi, emisijas kvotām 
un atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā un kuri ir 
pietiekami likvīdi. Šī prasība attiecas arī uz 
izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 307
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, attiecīgā 
gadījumā, pamatojoties uz vadīto 
tirdzniecības sistēmu, publicē cenas un 
tirdzniecības intereses dziļumu par šādām 
cenām attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Attiecībā uz cenu 
noteikšanu regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publicē šo 
informāciju par mazumtirdzniecības 
darījumiem, kas noteikti 
Direktīvā 2004/109/EK un 
Direktīvā 2010/73/ES, pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Pamatojums

Ja ir jānodrošina noteikts pirmstirdzniecības pārredzamības līmenis attiecībā uz 
instrumentiem, kas nav kapitāla instrumenti, pirmstirdzniecības pārredzamības prasības būtu 
jāpiemēro tikai mazumtirdzniecības darījumiem, jo tās radītu būtiskus traucējumus 
vairumtirdzniecības tirgos. Taču nav skaidrs, kāds ir ieguvums no šādu pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasību piemērošanas. Mazumtirdzniecības darījumi ir noteikti prospektā un 
pārredzamības direktībās, un tāpēc tiem jāatbilst esošajiem standartiem.
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Grozījums Nr. 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
publisko cenas un tirdzniecības intereses 
dziļumu par šādām cenām attiecībā uz 
rīkojumiem vai cenu piedāvājumiem, kas 
publiskoti to sistēmās par obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kurus tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai 
kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Šī prasība attiecas arī uz 
izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Pamatojums

Šāds formulējums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka visām tirdzniecības platformām, kuras 
vada tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, tiek piemēroti atbilstīgi tirgus 
noteikumi, kā to savā 2010. gada ziņojumā par nepārredzamām tirdzniecības vietām 
atbalstīja Eiropas Parlaments. Tāpēc regulēto tirdzniecības sistēmu kategorija ir izslēgta. 
Šāda formulējuma mērķis ir visām tirdzniecības sistēmām nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences nosacījumus. The objective is not just to improve transparency, but to ensure 
that all non-equity financial instruments that are traded on multilateral trading venue will be 
subject to the same pre-trade transparency rules.
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Grozījums Nr. 309
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko instrumentu, kuri atbilst 
šajā punktā noteiktajiem likviditātes 
kritērijiem, cenas un tirdzniecības intereses 
dziļumu par šādām cenām attiecībā uz 
rīkojumiem vai cenu piedāvājumiem, kas 
publiskoti to sistēmās par obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem ir 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
atļauts tirgot vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Šī prasība attiecas arī 
uz izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, attiecībā uz 
instrumentiem, kuri atbilst šajā punktā 
noteiktajiem likviditātes kritērijiem,
publisko šo informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā. Ja sarunas par 
darījumiem starp profesionāliem un 
atbilstīgiem darījumu partneriem notiek 
balss sistēmā, publicē pirmstirdzniecības 
indikatīvo cenu, kas ir pēc iespējas tuvāka 
piemērojamai darījuma cenai.
Šā panta prasības piemēro tikai tiem 
finanšu instrumentiem, kuri ir atzīti par 
pietiekami likvīdiem vai kurus tirgo 
likvīdā tirgū.
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Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai pārredzamības režīmu varētu piemērot arī tādām tirdzniecības sistēmām 
kā cenas pieprasījuma sistēma (request for quotation) un balss/hibrīdām darījumu izpildes 
sistēmām. Šīs sistēmas ir īpaši būtiskas vairumtirdzniecības tirgos, kur tirgus organizētāji 
novērš uzņemtos riskus, nodrošinot likviditāti saviem klientiem. Lai noteiktu, kuri instrumenti 
ir pietiekami likvīdi, lai tiem piemērotu pārredzamības režīmu, var izmantot 36. panta 
3. punktā noteiktos kritērijus.

Grozījums Nr. 310
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Šī prasība attiecas arī uz 
izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū, emisijas kvotām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot 
vai kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
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un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
publisko cenas un tirdzniecības intereses 
dziļumu par šādām cenām attiecībā uz 
rīkojumiem vai cenu piedāvājumiem, kas 
publiskoti to sistēmās par obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kurus tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai
kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Šī prasība attiecas arī uz 
izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā. Publiskojamās 
informācijas daudzumu un informācijas 
publicēšanas biežumu pielāgo valstu tirgu 
emisijai, darījumu apjomam un iezīmēm.

Or. en

Pamatojums

Lai skaidri noteiktu tādu pašu samērīguma principu, kāds paredzēts 14. apsvērumā, būtu 
jāmaina 7. panta 1. punkta formulējums. Pamatojoties tieši uz šo principu, var paredzēt 
iespēju pielāgot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasības, kā noteikts 
grozītajā pantā.

Grozījums Nr. 313
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
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sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū, emisijas kvotām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot 
vai kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju. Publiskojamās informācijas 
daudzumu un informācijas publicēšanas 
biežumu pielāgo valstu tirgu emisijai, 
darījumu apjomam un iezīmēm.

Or. en

Pamatojums

Lai skaidri noteiktu tādu pašu samērīguma principu, kāds paredzēts 14. apsvērumā, būtu 
jāmaina 7. panta 1. punkta formulējums. Pamatojoties tieši uz šo principu, var paredzēt 
iespēju pielāgot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasības.

Grozījums Nr. 314
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
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par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā 
un kuru darījumu apjoms nepārsniedz 
100 000 euro. Šī prasība attiecas arī uz 
izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Pamatojums

100 000 euro slieksnis ir pietiekami zems, lai noteikumu darbības jomā neietilptu lielo 
institucionālo ieguldītāju liela apjoma darījumi ar obligācijām (tādējādi neradot pārāk lielu 
negatīvu ietekmi uz likviditāti), taču pietiekami augsts, lai noteikumi attiektos uz lielāko daļu 
mazumtirdzniecības darījumu.

Grozījums Nr. 315
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
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emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Šī prasība attiecas arī 
uz izmantojamām norādēm par interesi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Werner Langen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem piemēro 24. pantā 
noteikto pienākumu veikt tirdzniecību. Šī 
prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.
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tirdzniecības laikā.

Šo pienākumu publicēt informāciju 
nepiemēro tādiem darījumiem ar 
atvasinātiem finanšu instrumentiem ar 
nefinansiāliem darījumu partneriem, kuri 
mazina objektīvi izmērāmus riskus, kas 
tieši saistīti ar attiecīgo darījumu partneru 
uzņēmējdarbību vai uzņēmējdarbības 
finansēšanu.

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālo sabiedrību izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti ir īpaši pielāgoti, lai 
elastīgi un efektīvi nošķirtu riskus no uzņēmējdarbības. Izdarot šo grozījumu, šie darījumi 
tiktu atbrīvoti no pārredzamības prasības piemērošanas, jo šādu īpaši pielāgotu darījumu 
publiskošana var radīt konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 317
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem piemēro 24. pantā 
noteikto pienākumu veikt tirdzniecību. Šī 
prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
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organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek panākts, ka pirmstirdzniecības pārredzamības prasības piemēro tikai 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kuriem piemēro 24. pantā noteikto pienākumu veikt 
tirdzniecību; šis grozījums nodrošinās, ka pirmstirdzniecības pārredzamības prasības, kas 
jāievēro tirgus organizētājiem, kuri vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, nav jāpiemēro 
darījumiem, kurus veic nefinansiālie darījumu partneri, uz kuriem attiecas ETIR noteiktais 
klīringa slieksnis

Grozījums Nr. 318
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts 
saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to
tirdzniecību, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
atļauts tirgot vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā. Šī prasība attiecas arī 
uz izmantojamām norādēm par interesi. 
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tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi 17. pantam.

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā
minētās informācijas atklāšanai
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi 17. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
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un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi 17. pantam.

un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
nodrošina pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi 17. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi 17. pantam.

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, efektīvi 
nodrošina pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētiem finanšu
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi 17. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai 
ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt savu cenu 
piedāvājumu obligācijām, strukturētiem 
finanšu produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem 
atbilstīgi 17. pantam.

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, attiecīgā gadījumā publisko 
cenas un tirdzniecības intereses dziļumu 
par šādām cenām attiecībā uz rīkojumiem 
vai cenu piedāvājumiem, kas publiskoti to 
sistēmās par obligācijām un strukturētiem 
finanšu produktiem, kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū vai kuriem ir publicēts 
prospekts, emisijas kvotām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot 
vai kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā.
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Attiecībā uz cenu 
noteikšanu regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, ja 
nepieciešams, dara šo informāciju 
pastāvīgi publiski pieejamu parastajā 
tirdzniecības laikā. Ja darījumus starp 
tirgus dalībniekiem organizē 
diskrecionāri, izmantojot balss sistēmu, 
publicē pirmstirdzniecības indikatīvo 
cenu, kas ir pēc iespējas tuvāka 
piemērojamai darījuma cenai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka pārredzamības režīmu var piemērot arī tādām tirdzniecības 
sistēmām kā cenas pieprasījuma sistēma (request for quotation) un balss/hibrīdām darījumu 
izpildes sistēmām. Šīs sistēmas ir īpaši būtiskas vairumtirdzniecības tirgos, kur tirgus 
organizētāji novērš uzņemtos riskus, nodrošinot likviditāti saviem klientiem.
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