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Grozījums Nr. 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbrīvojumu piešķiršana Atbrīvojumi

Or. en

Grozījums Nr. 324
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. 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 publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju par noteiktiem 
produktu kopumiem, pamatojoties uz 
tirgus modeli, īpašām produkta 
tirdzniecības darbības iezīmēm un 
likviditāti gadījumos, kas noteikti saskaņā 
ar 4. punktu.

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju par noteiktiem 
produktu kopumiem, pamatojoties uz:

i) tirgus modeli;
ii) īpašām produkta tirdzniecības darbības 
iezīmēm;
iii) individuālu tirgu īpatnībām, tostarp 
tirgus dalībnieku skaitu un veidu;
iv) rīkojumu apjomu vai veidu un finanšu 
instrumenta emisijas apjomu un veidu.
v) profilu un citiem būtiskiem kritērijiem 
konkrēta produkta likviditātes 
noteikšanai.
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Jo īpaši kompetentās iestādes var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai obligācijai, strukturētajam 
finanšu produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.
Šajā pantā noteiktās prasības piemēro 
tikai tiem finanšu instrumentiem, kuri ir 
atzīti par pietiekami likvīdiem vai kuriem 
ir likvīds tirgus.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas pārredzamības režīms var ļoti negatīvi ietekmēt mazāku fiksētu ienākumu tirgu 
veidotāju vēlmi un spējas kotēt cenas, kam būtu ļoti negatīva ietekme uz likviditāti. 
Pārredzamības prasību pielāgošanai attiecīgi vajadzētu būt pamatotai uz piesardzības un 
proporcionalitātes principiem. Tas ir īpaši svarīgi obligāciju un atvasināto instrumentu 
tirgos.

Grozījums Nr. 325
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8. 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 publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju par noteiktiem 
produktu kopumiem, pamatojoties uz tirgus 
modeli, īpašām produkta tirdzniecības 
darbības iezīmēm un likviditāti gadījumos, 
kas noteikti saskaņā ar 4. punktu.

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju par noteiktiem 
produktu kopumiem, pamatojoties uz tirgus 
modeli un īpašām produkta tirdzniecības 
darbības iezīmēm gadījumos, kas noteikti 
saskaņā ar 4. punktu.



AM\901886LV.doc 5/184 PE489.477v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 326
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. 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 publiskot 
7. panta 1. punktā noteikto informāciju par 
noteiktiem produktu kopumiem, 
pamatojoties uz tirgus modeli, īpašām 
produkta tirdzniecības darbības iezīmēm 
un likviditāti gadījumos, kas noteikti 
saskaņā ar 4. punktu.

1. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
atbrīvojumu no pienākuma publiskot 
7. panta 1. punktā noteikto informāciju par 
noteiktiem produktu kopumiem, 
pamatojoties uz īpašām produkta 
tirdzniecības darbības iezīmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. 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 publiskot 
7. panta 1. punktā noteikto informāciju par 
noteiktiem produktu kopumiem, 
pamatojoties uz tirgus modeli, īpašām 
produkta tirdzniecības darbības iezīmēm 

1. Regulētie tirgi un ieguldījumu 
sabiedrības, kā arī tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, drīkst 
nepubliskot 7. panta 1. punktā noteikto 
informāciju par noteiktiem produktu 
kopumiem, kurus uzskata par nelikvīdiem, 
gadījumos, kas noteikti saskaņā ar 
4. punktu.
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un likviditāti gadījumos, kas noteikti 
saskaņā ar 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši kompetentās iestādes var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai obligācijai, strukturētajam 
finanšu produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, 
kuri vada daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu vai regulētu tirdzniecības sistēmu, 
atbrīvojumu no pienākuma publiskot 
7. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz rīkojumu veidu vai 

2. Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
nosakot atbrīvojuma veidu un apmēru, 
tiek ņemti vērā visi būtiskie apstākļi, 
tostarp abu ieguldītāju, emitentu un valsts 
obligāciju emitentu intereses, kā arī tirgus 
likviditāte. Kompetentās iestādes 
nodrošina, ka pārredzamības prasības 
negatīvi neietekmē finanšu stabilitāti vai 
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apjomu un tirdzniecības metodi atbilstīgi 
4. punktam. Jo īpaši kompetentās iestādes 
var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma 
saistībā ar rīkojumiem, kuru apjoms ir 
liels salīdzinājumā ar parasto tirgus 
apjomu attiecīgajai obligācijai, 
strukturētajam finanšu produktam, 
emisijas kvotām vai atvasinātam finanšu 
instrumentam vai attiecīgās obligācijas, 
strukturētā finanšu produkta, emisijas 
kvotu vai atvasinātā finanšu instrumenta 
veidam.

regulatīvos mērķus, piemēram, finanšu 
iestāžu reglamentēšanu.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vienmēr ir jāņem vērā visi būtiskie apstākļi un intereses, nosakot 
pārredzamības līmeni. Prasībām ir jābūt samērīgām, ievērojot nepieciešamību nodrošināt 
pienācīgu pārredzamības un likviditātes līdzsvaru, un tāpēc ir jāņem vērā gan ieguldītāju, 
gan emitentu intereses.

Grozījums Nr. 330
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju, pamatojoties uz 
rīkojumu veidu vai apjomu un tirdzniecības 
metodi atbilstīgi 4. punktam. Jo īpaši 
kompetentās iestādes var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai obligācijai, strukturētajam 
finanšu produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju, pamatojoties uz 
rīkojumu veidu vai apjomu un tirdzniecības 
metodi atbilstīgi 4. punktam. Jo īpaši 
kompetentās iestādes var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto privāto 
ieguldījumu tirgus apjomu, kā minēts 
Direktīvā 2004/109/EK un 
Direktīvā 2010/73/EU, attiecīgajai 
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attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.

obligācijai, strukturētajam finanšu 
produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.

Or. en

Pamatojums

Ja tirgos, kas nav saistīti ar akcijām, ir jānosaka kaut kāds pirmstirdzniecības pārredzamības 
līmenis, tad tas jāattiecina tikai uz privāto ieguldījumu darījumiem, jo tas ļoti graujoši 
ietekmētu lielo ieguldījumu tirgus. Tomēr ieguvums no pirmstirdzniecības pārredzamības ir 
apšaubāms. Privāto ieguldījumu darījumi ir definēti Prospekta direktīvā un Pārredzamības 
direktīvā, un tāpēc ir jāievēro pašreizējais standarts.

Grozījums Nr. 331
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
atbrīvojumu no pienākuma publiskot 
7. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz rīkojumu veidu vai apjomu 
un tirdzniecības metodi atbilstīgi 
4. punktam. Jo īpaši kompetentās iestādes 
var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma 
saistībā ar rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai obligācijai, strukturētajam 
finanšu produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
atbrīvojumu no pienākuma publiskot 
7. panta 1. punktā noteikto informāciju, 
pamatojoties uz rīkojumu veidu vai apjomu 
un tirdzniecības metodi atbilstīgi 
4. punktam. Jo īpaši kompetentās iestādes 
var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma 
saistībā ar rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai obligācijai, strukturētajam 
finanšu produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.

Or. en



AM\901886LV.doc 9/184 PE489.477v01-00

LV

Grozījums Nr. 332
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju, pamatojoties uz 
rīkojumu veidu vai apjomu un 
tirdzniecības metodi atbilstīgi 4. punktam. 
Jo īpaši kompetentās iestādes var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai obligācijai, strukturētajam 
finanšu produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.

2. Kompetentās iestādes var piešķirt 
regulētiem tirgiem, ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, atbrīvojumu 
no pienākuma publiskot 7. panta 1. punktā 
noteikto informāciju saistībā ar 
rīkojumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
attiecīgajai obligācijai, strukturētajam 
finanšu produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izpildīdami rīkojumus, atbrīvojot no 
pienākuma publiskot 3. panta 1. punktā 
minēto informāciju un izmantojot 
salīdzināmo cenu no cita tirgus, regulēti 
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tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, regulētu 
tirdzniecības sistēmu vai jebkādu citu 
alternatīvu tirdzniecības sistēmu, 
nodrošina, ka tie iegūst ātrāku piekļuvi 
salīdzināmajai cenai nekā citi tirgus 
dalībnieki, kas izpilda rīkojumus to 
tirdzniecības vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 
1. un 2. 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. un 2. punktā 
un precizētas deleģētajos aktos, kas 
pieņemti atbilstīgi 4. 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 

svītrots
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Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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. un 2. punktā un 
precizētas deleģētajos aktos, kas pieņemti 
atbilstīgi 4. 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.

3. 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 divus 
mēnešus pirms atbrīvojuma paredzētās 
stāšanās spēkā. Pēc paziņojuma 
saņemšanas EVTI divu mēnešu laikā 
sagatavo atzinumu attiecīgajai 
kompetentajai iestādei, novērtējot katra 
atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas 
noteiktas 1. un 2. punktā un precizētas 
deleģētajos aktos, kas pieņemti atbilstīgi 
4. punkta b) apakšpunktam. Pēc divu 
mēnešu termiņa beigām kompetentā 
iestāde var piemērot atbrīvojumu 
neatkarīgi no tā, vai EVTI ir sagatavojusi 
atzinumu vai nav. 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.
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Or. en

Pamatojums

Seši mēneši ir pārāk ilgs laikposms. Turklāt ir skaidri jāparedz, ka kompetentajām iestādēm 
nav jāgaida EVTI atzinums, līdz tās var piemērot atbrīvojumu, ja atzinuma sagatavošanas 
termiņš ir beidzies.

Grozījums Nr. 336
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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. 
un 2. punktā un precizētas deleģētajos 
aktos, kas pieņemti atbilstīgi 4. 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.

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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 mēnesi 
pirms atbrīvojuma paredzētās stāšanās 
spēkā. Mēneša laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas EVTI sagatavo atzinumu 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, 
novērtējot katra atbrīvojuma saderīgumu ar 
prasībām, kas noteiktas 1. un 2. punktā un 
precizētas deleģētajos aktos, kas pieņemti 
atbilstīgi 4. 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
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Pamatojums

Ņemot vērā to, kā šie atbrīvojumi ietekmēs to tirgu darbību, kas nav saistīti ar akcijām, seši 
mēnešu apstiprināšanas procedūrai ir pārāk ilgs laiks. Viens mēnesis ir pieņemamāks 
laikposms.

Grozījums Nr. 337
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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. 
un 2. punktā un precizētas deleģētajos 
aktos, kas pieņemti atbilstīgi 4. 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.

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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 un labvēlīgu atzinumu attiecīgajai 
kompetentajai iestādei, novērtējot katra 
atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas 
noteiktas 1. un 2. punktā un precizētas 
deleģētajos aktos, kas pieņemti atbilstīgi 
4. punkta b) un c) apakšpunktam. Lai 
novērstu šaubas un ņemot vērā to, ka 
EVTI atzinums ir saistošs, kompetentā 
iestāde piešķir atbrīvojumus tikai pilnīgā 
saskaņā ar EVTI atzinumu. EVTI uzrauga 
atbrīvojumu piemērošanu un iesniedz 
Komisijai gada pārskatu par atbrīvojumu 
piemērošanu praksē.

Or. en
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Grozījums Nr. 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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. 
un 2. punktā un precizētas deleģētajos 
aktos, kas pieņemti atbilstīgi 4. 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.

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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 
labvēlīgu atzinumu attiecīgajai 
kompetentajai iestādei, novērtējot katra 
atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas 
noteiktas 1. un 2. punktā un precizētas 
deleģētajos aktos, kas pieņemti atbilstīgi 
4. punkta b) apakšpunktam. Kompetentā 
iestāde atbrīvojumu piešķir tikai tad, ja ir 
saņēmusi labvēlīgu EVTI 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. 339
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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. 
un 2. punktā un precizētas deleģētajos 
aktos, kas pieņemti atbilstīgi 4. 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.

3. Pirms piešķirt atbrīvojumu saskaņā ar 1. 
un 2. 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 
kompetentajai iestādei, novērtējot katra 
atbrīvojuma saderīgumu ar prasībām, kas 
noteiktas 1. un 2. punktā un precizētas 
deleģētajos aktos, kas pieņemti atbilstīgi 
4. 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

Grozījums Nr. 340
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, pirms 1. un 



PE489.477v01-00 16/184 AM\901886LV.doc

LV

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. 
un 2. punktā un precizētas deleģētajos 
aktos, kas pieņemti atbilstīgi 4. 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.

2. punktā minētā atbrīvojuma 
izmantošanas saņem atļauju no 
kompetentās iestādes. Pirms piešķirt 
atbrīvojumu saskaņā ar 1. un 2. 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 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. 
un 2. punktā un precizētas deleģētajos 
aktos, kas pieņemti atbilstīgi 4. punkta 
b) apakšpunktam.

Ja šāda kompetentā iestāde piešķir 
atbrīvojumu, bet citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde tam nepiekrīt vai nav 
apmierināta ar piešķirtā atbrīvojuma 
pašreizējo piemērošanu, 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. 341
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc EVTI atzinuma saņemšanas kolēģija, 
ko vada EVTI un veido visu dalībvalstu 
kompetentās iestādes, mēneša laikā 
pieņem kopīgu atzinumu. Kompetentā 
iestāde, nesaņemot labvēlīgu kolēģijas 
kopīgu atzinumu, nepiešķir atbrīvojumu 
tirgus organizētājiem, kuri vada 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes var atsaukt 
atļauju, kas izsniegta regulētiem tirgiem, 
tirgus organizētājiem vai ieguldījumu 
sabiedrībām, lai tie varētu izmantot kādu 
no 4. punktā minētajiem atbrīvojumiem. 
Kompetentās iestādes atsauc atļauju, ja 
novēro, ka atbrīvojumu izmanto veidā, kas 
atšķiras no sākotnēji paredzētā, vai 
uzskata, ka atbrīvojumu izmanto, lai 
apietu šajā pantā paredzētos noteikumus.
Pirms atļaujas atsaukšanas, lai varētu 
izmantot atbrīvojumu, kompetentās 
iestādes paziņo EVTI un citām 
kompetentajām iestādēm par nodomu 
sniegt vispusīgu paskaidrojumu par šāda 
nodoma pamatojumu. Nodomu atsaukt 
atļauju, lai varētu izmantot atbrīvojumu, 
dara zināmu pēc iespējas drīzāk. Mēneša 
laikā pēc paziņojuma saņemšanas EVTI 
sagatavo nesaistošu atzinumu attiecīgajai 
kompetentajai iestādei. Pēc atzinuma 
saņemšanas kompetentā iestāde pasludina 
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savu lēmumu par spēkā esošu.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm ir jānodrošina pietiekama elastība ne tikai attiecībā uz atļauju 
piešķiršanu, bet arī atcelšanu, lai varētu izmantot atbrīvojumus. Tas kompetentajām iestādēm
ļaus spēji reaģēt uz neparedzētiem notikumiem tirgū.

Grozījums Nr. 343
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 344
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Definējot atbrīvojumu piemērošanu, par pamatu jo īpaši jāņem tiešas zināšanas par aktīvu 
kategorijām un instrumentu tirdzniecības metodēm. EVTI ir piemērotākas zināšanas šajā 
jomā nekā Komisijai.
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Grozījums Nr. 345
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. EVTI, izmantojot saistošus tehniskus 
standartus, pieņem pasākumus, lai 
precizētu:

Or. en

Grozījums Nr. 346
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk pilnvaras piešķirt EVTI.

Grozījums Nr. 347
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rīkojumu vai cenu piedāvājuma a) rīkojumu vai cenu piedāvājuma 
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diapazonu, cenas un tirdzniecības intereses 
dziļumu par šādām cenām, ko publisko par 
katru attiecīgā finanšu instrumenta 
kategoriju atbilstīgi 7. panta 1. punktam;

diapazonu, cenas un tirdzniecības intereses 
dziļumu par šādām cenām, ko publisko par 
katru attiecīgā finanšu instrumenta 
kategoriju, kas nepārsniedz EUR 100 000 
lielu darījumu, atbilstīgi 7. panta 
1. punktam;

Or. en

Pamatojums

EUR 100 000 ierobežojums ir pietiekami mazs, lai lielas ieguldītāju iestādes nevarētu nosegt 
darījumus ar lielām obligācijām (pārmērīgi neietekmējot likviditāti), bet pietiekami liels, lai 
veiktu vairumu maza apjoma darījumu. 

Grozījums Nr. 348
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju par katru 
attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju
atbilstīgi 1. un 2. punktam, pamatojoties 
uz:

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
instrumentu uzskata par pietiekami 
likvīdu, lai nodrošinātu pastāvīgu cenu un 
tirdzniecības intereses dziļuma 
publiskošanu atbilstīgi 7. panta 1. un 
2. punktam, pamatojoties uz:

Or. en

Grozījums Nr. 349
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju par katru 

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma atklāt 
pirmstirdzniecības informāciju par katru 
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attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju 
atbilstīgi 1. un 2. punktam, pamatojoties 
uz:

attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju 
atbilstīgi 1. punktam, pamatojoties uz:

Or. en

Grozījums Nr. 350
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tirgus modeli; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 351
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tirgus modeli; i) tirgus modeli, piemēram, kotēšanas 
sistēmu un brokeru pakalpojumu balss 
sistēmu pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 

svītrots
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nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai;

iii) likviditātes profilu un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem konkrēta produkta 
likviditātes novērtēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 354
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai;

iii) likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai, lai pret pastāvīgiem, 
epizodiskiem un nelikvīdiem produktiem 
attiektos atbilstīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Jean-Paul Gauzès
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai;

iii) obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem un emisijas kvotām —
likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai;

iii) to instrumentu sarakstu, kurus 
uzskata par likvīdiem, pamatojoties uz 
likviditātes profilu, tostarp dalībnieku 
skaitu un veidu noteiktā tirgū un citiem 
nozīmīgiem kritērijiem likviditātes 
novērtēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii a) atsevišķu tirgu īpatnībām, tostarp 
tirgus dalībnieku skaitu un veidu 
konkrētajā tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 358
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) rīkojumu apjomu vai veidu un finanšu 
instrumenta emisijas apjomu un veidu.

iv) rīkojumu apjomu un veidu, kā arī
finanšu instrumenta emisijas apjomu un 
veidu, lai nodrošinātu pienācīgu 
diferenciāciju starp privāto ieguldījumu, 
starpposma un lielo ieguldījumu tirgiem;

Or. en

Pamatojums

Ar akcijām nesaistītu tirgu var iedalīt daļās, lai noteiktu, kā pēctirdzniecības pārredzamības 
principam būtu jādarbojas. Ideālā kārtā par maza apjoma darījumiem ziņotu reāllaikā, par 
starpposma apjoma darījumiem — ar nelielu laika nobīdi, un par liela apjoma darījumiem —
ar lielu laika nobīdi. Tādējādi pēctirdzniecības pārredzamības prasības būtu piemērotas 
dažādiem tirdzniecības modeļiem, ko izmanto dažādi tirgus dalībnieki, ar vienkāršu režīmu, 
kuru varētu vienkārši piemērot dažādiem instrumentiem.

Grozījums Nr. 359
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā 
apakšpunktā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 360
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk pilnvaras piešķirt EVTI.

Grozījums Nr. 361
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu1.
__________________
OV, lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 362
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 363
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 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.

5. 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 
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balstīti uz šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja finanšu instrumenta kategorijas 
likviditāte ir zemāka par slieksni, kas 
noteikts saskaņā ar 5. punkta 
b) apakšpunkta 2. daļu, kompetentā 
iestāde, kas ir atbildīga par vienas vai 
vairāku tirdzniecības vietu, kurā tirgo 
attiecīgo finanšu instrumentu, 
uzraudzību, var uz laiku atcelt 7. panta 
1. punktā noteiktos pienākumus. Slieksni 
nosaka, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem.
Atcelšana sākotnēji ir spēkā uz 
laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus 
no brīža, kad par to publicē attiecīgās 
kompetentās iestādes tīmekļa vietnē. Šādu 
atcelšanu var pagarināt uz attiecīgiem 
laikposmiem, kas vienā reizē nepārsniedz 
trīs mēnešus, ja atcelšanas iemesli pastāv 
vēl aizvien. Ja atcelšana nav atjaunota 
pēc tam, kad pagājis triju mēnešu 
laikposms, tā automātiski zaudē spēku.
Pirms šo pienākumu atcelšanas (vai 
atcelšanas atjaunošanas) attiecīgā 
kompetentā iestāde par savu priekšlikumu 
un veikto analīzi paziņo EVTI. EVTI 
kompetentajai iestādei pēc iespējas drīzāk 
nosūta atzinumu par to, vai tā uzskata, ka 
var konstatēt šajā punktā minētos 
apstākļus.
EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, precizējot parametrus 
un metodes 1. punktā minētā likviditātes
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sliekšņa aprēķināšanai.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā 
minēto procedūru pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus. Lai dalībvalstis 
varētu aprēķināt slieksni, parametrus un 
metodes nosaka tā, lai tad, kad slieksnis 
tiek sasniegts, tas nozīmētu būtisku 
apgrozījuma samazinājumu tirdzniecības 
vietās, ko uzrauga pilnvarojošā iestāde, 
attiecībā pret vidējo konkrētā finanšu 
instrumenta apgrozījuma līmeni šajās 
tirdzniecības vietās.

Or. en

Pamatojums

Pārmērīgas tirgus spriedzes gadījumā, kāds bija, piemēram, „Lehman” sabrukums, lielākā 
daļa tirgus dalībnieku atgriezās pie tirdzniecības ar balss sistēmām, kas iepriekš bija likvīds 
tirgus. Patlaban kompetentajām iestādēm būtu jābūt iespējai atcelt pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasības, lai ļautu tirgum atgūties.

Grozījums Nr. 365
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
atļauts tirgot vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā tirgus 
sistēmā. Regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
publisko cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
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vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
sīkāku informāciju par šādiem darījumiem 
tik tuvu reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams.

publisko sīkāku informāciju par šādiem 
darījumiem tik tuvu reālajam laikam, cik 
tas tehniski ir iespējams, un jo īpaši ar ne 
vairāk kā 3 minūšu nobīdi attiecībā uz 
obligāciju tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Šī formulējuma mērķis ir precizēt maksimālo nobīdi ziņošanai par darījumiem obligāciju 
tirgos. Šo pantu ir jālasa kopā ar 20. pantu, lai attiecībā uz pārredzamības prasībām 
nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visām tirdzniecības vietām, arī ārpusbiržas tirdzniecībā. 
Citādi, ja 20. panta saturu svītrotu, tiktu mazināti šķēršļi attiecībā uz piekļuvi tirdzniecībai 
regulētā tirgū.

Grozījums Nr. 366
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem 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, publisko 
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, 
publisko cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
publisko sīkāku informāciju par šādiem 
darījumiem tik tuvu reālajam laikam, cik 
tas tehniski ir iespējams.

Or. en
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Grozījums Nr. 367
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem 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, publisko 
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, 
publisko cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā. Regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
publisko sīkāku informāciju par šādiem 
darījumiem tik tuvu reālajam laikam, cik 
tas tehniski ir iespējams. Informācijas 
atklāšanas līmeni un publicēšanas 
biežumu nosaka atbilstīgi emisijai, 
darījumu apjomam un valstu tirgu 
īpatnībām.

Or. en

Pamatojums

Pirms un pēctirdzniecības pārredzamības prasības finanšu instrumentiem, kuriem (jo īpaši) ir 
publicēts prospekts, ir nesamērīgas, ņemot vērā to, ka par šiem instrumentiem var vienoties 
pat mazas kredītiestādes ļoti ierobežotos tirgos, un tāpēc izdevumu un ieguvumu attiecība 
starp pārredzamību un kredītiestāžu slogu ir ļoti neliela.

Grozījums Nr. 368
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem 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, publisko 
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 vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū 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, publisko sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kurus 
atļauts tirgot vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā tirgus 

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar 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 tirgus sistēmā. 
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sistēmā. Regulēti tirgi, ieguldījumu 
sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
sīkāku informāciju par šādiem darījumiem 
tik tuvu reālajam laikam, cik tas tehniski 
ir iespējams.

Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem. 
Informācijas atklāšanas līmeni un 
publicēšanas biežumu nosaka atbilstīgi 
emisijai, darījumu apjomam un valstu 
tirgu īpatnībām.

Or. en

Pamatojums

Pēctirdzniecības pārredzamības prasības finanšu instrumentiem, kuriem (jo īpaši) ir publicēts 
prospekts, ir nesamērīgas, ņemot vērā to, ka par šiem instrumentiem var vienoties pat mazas 
kredītiestādes ļoti ierobežotos (un neregulētos) tirgos, ka izdevumu un ieguvumu attiecība 
starp pārredzamību un kredītiestāžu slogu ir ļoti neliela un ka faktiskā un praktiskā 
īstenošana izrādītos „neskaidra”, jo informācija ne vienmēr ir pieejama.

Grozījums Nr. 370
Werner Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem 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, publisko 
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, 
publisko cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, uz kuriem attiecas 
24. pantā minētie tirdzniecības pienākumi. 
Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības un 
tirgus organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, publisko sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams.



AM\901886LV.doc 33/184 PE489.477v01-00

LV

iespējams.

Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
tādiem nefinanšu darījumu partneru 
atvasināto instrumentu darījumiem, kas 
samazina objektīvi nosakāmus riskus, 
kuri ir tieši saistīti ar konkrētā darījumu 
partnera saimniecisko darbību vai tās 
finansēšanu.

Or. en

Pamatojums

Atvasinātie instrumenti, ko izmanto nefinanšu sabiedrības, ir pielāgoti, lai elastīgi un efektīvi 
ierobežotu riskus no ikdienas pamatdarbības. Šis grozījums ļautu atbrīvot šos darījumus no 
pārredzamības prasības, jo šādu pielāgotu darījumu publiskošana visticamāk radītu 
konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 371
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem 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, publisko 
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, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirzniecības sistēmā, regulētā tirdzniecības 
sistēmā vai jebkurā citā tirdzniecības 
sistēmā vai kuriem publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem 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, publisko sīkāku 
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iespējams. informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams. Attiecībā uz elektronisko 
tirdzniecību laika nobīde līdz brīdim, kad 
pēctirdzniecības informācija ir pieejama, 
izpildē nepārsniedz divkāršu latentumu.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem 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, publisko 
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 vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, uz 
kuriem attiecas 24. pantā minētie 
tirdzniecības pienākumi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir 
iespējams.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ierobežo pēctirdzniecības pārredzamības prasības attiecināšanu tikai uz 
atvasinātiem instrumentiem, uz kuriem attiecas 24. pantā noteiktais tirdzniecības pienākums, 
un tas ļautu uz to nefinanšu darījumu partneru darījumiem, kuri saskaņā ar ETIR nesasniedz 
klīringa slieksni, neattiecināt pēctirdzniecības pārredzamības prasības, kas daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu tirgus organizētājiem būtu jāievēro.
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Grozījums Nr. 373
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
9. 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 sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar obligācijām, 
strukturētiem finanšu produktiem, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 20. pantam.

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
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 sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar obligācijām, 
strukturētiem finanšu produktiem, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 20. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. 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 

2. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, nodrošina 
efektīvu pieeju — atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem noteikumiem un 
nediskriminējošiem principiem —
struktūrām, kuras tie nodarbina 1. punktā 
minētās informācijas publiskošanai 
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ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar obligācijām, 
strukturētiem finanšu produktiem, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 20. pantam.

ieguldījumu sabiedrībām, kurām ir 
pienākums publicēt sīkāku informāciju par 
saviem darījumiem ar obligācijām, 
strukturētiem finanšu produktiem, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem atbilstīgi 20. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 41. pantu, pieņem 
pakāpenisku pieeju attiecībā uz 
produktiem 1. un 2. punktā noteikto 
prasību ieviešanai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā produktu skaitu, uz kuriem attieksies šīs prasības, un pielāgošanu, ko par 
vajadzīgu uzskata gan EVTI, gan Komisija, ir lietderīgi izmantot pakāpenisku pieeju, lai 
vispirms piesistītu produktus ar lielāku likviditāti.

Grozījums Nr. 376
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
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tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana, pamatojoties uz 
šādu darījumu veidu vai apjomu. Īpaši 
kompetentās iestādes var atļaut atlikt 
publicēšanu saistībā ar darījumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu noteiktai obligācijai, 
strukturētam finanšu produktam, emisijas 
kvotām vai atvasinātam finanšu 
instrumentam vai noteiktai obligācijas, 
strukturētā finanšu produkta, emisijas 
kvotu vai atvasinātā finanšu instrumenta 
kategorijai.

tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana, pamatojoties uz:

i) tirgus modeli;
ii) īpašām produkta tirdzniecības darbības 
iezīmēm;
iii) individuālu tirgu īpatnībām, tostarp 
tirgus dalībnieku skaitu un veidu;
iv) rīkojumu apjomu vai veidu un finanšu 
instrumenta emisijas apjomu un veidu.
v) profilu un citiem būtiskiem kritērijiem 
konkrēta produkta likviditātes 
noteikšanai.
Šajā pantā noteiktās prasības piemēro 
tikai tiem finanšu instrumentiem, kuri ir 
atzīti par pietiekami likvīdiem vai kuriem 
ir likvīds tirgus.
Kompetentās iestādes var atļaut atlikt 
publicēšanu saistībā ar darījumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu noteiktai obligācijai, 
strukturētam finanšu produktam, emisijas 
kvotām vai atvasinātam finanšu 
instrumentam vai noteiktai obligācijas, 
strukturētā finanšu produkta, emisijas 
kvotu vai atvasinātā finanšu instrumenta 
kategorijai, vai kas saistīti ar būtisku 
izplatīšanu, kā noteikts Regulas 
Nr. 2273/2003 EK 2. panta 9. punktā.
Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
nosakot publicēšanas atlikšanas veidu un 
apjomu, tiek ņemti vērā visi būtiskie 
apstākļi, tostarp abu ieguldītāju un valsts 
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obligāciju emitentu intereses, kā arī tirgus 
likviditāte. Kompetentās iestādes 
nodrošina, ka pārredzamības prasības 
negatīvi neietekmē finanšu stabilitāti vai 
regulatīvos mērķus, piemēram, finanšu 
iestāžu reglamentēšanu

Or. en

Pamatojums

9. panta 1. punktā noteiktais pienākums nav piemērots tirgiem, kurā darbojas tikai neliels 
skaits profesionālu ieguldītāju un visi darījumi ir liela apjoma. Tāpēc ir jāļauj kompetentajām 
iestādēm atlikt publicēšanu, pamatojoties uz tiem pašiem aspektiem, ar kādiem piešķir 
atbrīvojumu no pirmstirdzniecības pārredzamības prasības izpildes.

Grozījums Nr. 377
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana, pamatojoties uz 
šādu darījumu veidu vai apjomu. Īpaši 
kompetentās iestādes var atļaut atlikt 
publicēšanu saistībā ar darījumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu noteiktai obligācijai, 
strukturētam finanšu produktam, emisijas 
kvotām vai atvasinātam finanšu 
instrumentam vai noteiktai obligācijas, 
strukturētā finanšu produkta, emisijas 
kvotu vai atvasinātā finanšu instrumenta 
kategorijai.

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana, pamatojoties uz 
šādu darījumu veidu, likviditātes profilu 
(nepārtraukts, epizodisks vai nelikvīds), 
tirdzniecības darbības īpatnībām vai 
apjomu. Īpaši kompetentās iestādes var 
atļaut atlikt publicēšanu saistībā ar 
darījumiem, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai obligācijai, strukturētam finanšu 
produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
noteiktai obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta kategorijai.finanšu 
instrumenta kategorijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 378
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana, pamatojoties uz 
šādu darījumu veidu vai apjomu. Īpaši 
kompetentās iestādes var atļaut atlikt 
publicēšanu saistībā ar darījumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu noteiktai obligācijai, 
strukturētam finanšu produktam, emisijas 
kvotām vai atvasinātam finanšu 
instrumentam vai noteiktai obligācijas, 
strukturētā finanšu produkta, emisijas 
kvotu vai atvasinātā finanšu instrumenta 
kategorijai.

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana, pamatojoties uz 
šādu darījumu veidu vai apjomu. Īpaši 
kompetentās iestādes var atļaut atlikt 
publicēšanu saistībā ar darījumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu noteiktai obligācijai, 
strukturētam finanšu produktam, emisijas 
kvotām vai atvasinātam finanšu 
instrumentam vai noteiktai obligācijas, 
strukturētā finanšu produkta, emisijas 
kvotu vai atvasinātā finanšu instrumenta 
kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 

Kompetentās iestādes var atļaut, ka regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
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tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana, pamatojoties uz 
šādu darījumu veidu vai apjomu. Īpaši 
kompetentās iestādes var atļaut atlikt 
publicēšanu saistībā ar darījumiem, kuru 
apjoms ir liels salīdzinājumā ar parasto 
tirgus apjomu noteiktai obligācijai, 
strukturētam finanšu produktam, emisijas 
kvotām vai atvasinātam finanšu 
instrumentam vai noteiktai obligācijas, 
strukturētā finanšu produkta, emisijas 
kvotu vai atvasinātā finanšu instrumenta 
kategorijai.

tirdzniecības sistēmu, izveido noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tiek atlikta darījumu 
informācijas publicēšana saistībā ar 
darījumiem, kuru apjoms ir īpaši liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu 
noteiktai obligācijai, strukturētam finanšu 
produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
noteiktai obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši kompetentās iestādes var atļaut 
atlikt publicēšanu saistībā ar rīkojumiem, 
kuru apjoms ir liels salīdzinājumā ar 
parasto tirgus apjomu attiecīgajai 
obligācijai, strukturētajam finanšu 
produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam finanšu instrumentam vai 
attiecīgās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veidam vai 
kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Sylvie Goulard
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
ieguldītājiem. EVTI pārrauga šādas 
kārtības piemērošanu attiecībā uz 
tirdzniecības datu publicēšanas atlikšanu 
un iesniedz Komisijai gada pārskatu par tās 
izmantošanu praksē.

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 
ieguldītājiem. EVTI pārrauga šādas 
kārtības piemērošanu attiecībā uz 
tirdzniecības datu publicēšanas atlikšanu 
un iesniedz Komisijai gada pārskatu par tās 
izmantošanu praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde ļauj atlikt 
publicēšanu, bet citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde tam nepiekrīt vai nav 
apmierināta ar piešķirtās atļaujas 
pašreizējo piemērošanu, 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. 383
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. 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 projektus, lai precizētu:

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu noteikt EVTI.

Grozījums Nr. 384
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
10. 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. 385
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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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, 
kādus piemēro, pieņemot lēmumu par 
darījumiem, par kuriem to apjoma vai 
iesaistītās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu un/vai nenorādīt 
darījuma apjomu 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, tiek atļauts atlikt 
tirdzniecības datu publicēšanu un kritērijus, 
kādus piemēro, pieņemot lēmumu par 
darījumiem, par kuriem to apjoma un 
iesaistītās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu.

Or. en

Pamatojums

Šī formulējuma mērķis ir nodrošināt, ka publicēšanas atlikšanas pamatā ir jābūt  apjomam un 
obligācijas veidam, lai nodrošinātu, ka atbrīvojums nediskriminē konkrētus obligāciju veidus. 
Pārredzamības prasību jāpiemēro visiem obligāciju veidiem, lai novērstu negaidītu 
regulatīvu arbitrāžu un saglabātu vienlīdzīgus darbības apstākļus. Turklāt ar obligācijām 
saistīto darījumu apjoms vienmēr ir jāpublisko, pat ja publicēšana ir atlikta.

Grozījums Nr. 386
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
10. 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, 

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
regulētam tirgum, ieguldījumu sabiedrībai, 
tostarp sistemātiskam internalizētājam, vai 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu tiek atļauts atlikt 
tirdzniecības datu publicēšanu un kritērijus, 
kādus piemēro, pieņemot lēmumu par 
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kādus piemēro, pieņemot lēmumu par 
darījumiem, par kuriem to apjoma vai 
iesaistītās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu un/vai nenorādīt 
darījuma apjomu par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju.

darījumiem, par kuriem to apjoma vai 
iesaistītās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu un/vai nenorādīt 
darījuma apjomu par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. 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, 
kādus piemēro, pieņemot lēmumu par 
darījumiem, par kuriem to apjoma vai 
iesaistītās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts 
atlikt publicēšanu un/vai nenorādīt 
darījuma apjomu 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, 
kādus piemēro, pieņemot lēmumu par 
darījumiem, par kuriem to apjoma vai 
iesaistītās obligācijas, strukturētā finanšu 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
finanšu instrumenta veida dēļ tiek atļauts
atlikt publicēšanu un/vai nenorādīt 
darījuma apjomu par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju, un/vai veikt 
darījumu apvienošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt iespējai vajadzības gadījumā publiskot sīkāku informāciju par darījumiem apkopotā 
veidā.
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Grozījums Nr. 388
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. 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, kādus piemēro, 
pieņemot lēmumu par darījumiem, par 
kuriem to apjoma vai iesaistītās 
obligācijas, strukturētā finanšu produkta, 
emisijas kvotu vai atvasinātā finanšu 
instrumenta veida dēļ tiek atļauts atlikt 
publicēšanu un/vai nenorādīt darījuma 
apjomu par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju.

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir 
atļauts atlikt pēctirdzniecības informācijas
publicēšanu par katru attiecīgā finanšu 
instrumenta kategoriju saskaņā ar 
1. punkta noteikumiem, pamatojoties uz:

i) tirgus modeli;
ii) īpašām produkta tirdzniecības darbības 
iezīmēm;
iii) individuālu tirgu īpatnībām, tostarp 
tirgus dalībnieku skaitu un veidu;
iv) rīkojumu apjomu vai veidu un finanšu 
instrumenta emisijas apjomu un veidu.
v) likviditātes profilu un citiem būtiskiem 
kritērijiem konkrēta produkta likviditātes 
noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, precizējot apstākļus, kuros 
pēctirdzniecības informācijas publicēšanu var atlikt.
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Grozījums Nr. 389
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk pienākumu noteikt EVTI.

Grozījums Nr. 390
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, tirgus organizētāji un 
ieguldījumu sabiedrības, kas vada 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas, 3.–
10. pantam atbilstoši publicēto informāciju 
dara publiski pieejamu, piedāvājot 
pirmstirdzniecības datus atsevišķi no 
pēctirdzniecības datiem.

1. Regulēti tirgi, tirgus organizētāji un 
ieguldījumu sabiedrības, kas vada 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, 3.–
10. pantam atbilstoši publicēto informāciju 
dara publiski pieejamu, piedāvājot 
pirmstirdzniecības datus atsevišķi no 
pēctirdzniecības datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Kay Swinburne
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Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt
pasākumus, lai norādītu kritērijus, tostarp 
līmeni, kādā dati neapkopotā veidā 
padarāmi publiski pieejami atbilstīgi 
1. punktam.

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai norādītu kritērijus, tostarp līmeni, kādā 
dati neapkopotā veidā padarāmi publiski 
pieejami atbilstīgi 1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai norādītu kritērijus, tostarp 
līmeni, kādā dati neapkopotā veidā 
padarāmi publiski pieejami atbilstīgi 
1. punktam.

2. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisku 
standartu projektus, lai norādītu kritērijus, 
tostarp līmeni, kādā dati neapkopotā veidā 
padarāmi publiski pieejami atbilstīgi 
1. punktam.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Sławomir Witold Nitras

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

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai norādītu kritērijus, tostarp 
līmeni, kādā dati neapkopotā veidā 
padarāmi publiski pieejami atbilstīgi 
1. punktam.

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pēc apspriedes ar 
EVTI var pieņemt pasākumus, lai norādītu 
kritērijus, tostarp līmeni, kādā dati 
neapkopotā veidā padarāmi publiski 
pieejami atbilstīgi 1. punktam.

Or. pl

Grozījums Nr. 394
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas 3.–10. pantam 
atbilstoši publicēto informāciju dara 
publiski pieejamu saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem. Informāciju 
dara pieejamu par brīvu 15 minūtes pēc 
darījuma publicēšanas.

1. Regulēti tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas 3.–10. pantam 
atbilstoši publicēto informāciju dara 
publiski pieejamu saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem. Informāciju 
dara pieejamu par brīvu jebkurai pusei —
privātā vai valsts sektora — 15 minūtes 
pēc darījuma publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

Apstiprināta publicēšanas struktūra konsolidētu „informāciju dara publiski pieejamu pēc 
iespējas tuvāk reālajam laikam saskaņā ar pamatotiem komerciāliem nosacījumiem”.

Grozījums Nr. 395
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas 3.–10. pantam 
atbilstoši publicēto informāciju dara 
publiski pieejamu saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem. Informāciju 
dara pieejamu par brīvu 15 minūtes pēc 
darījuma publicēšanas.

1. Regulēti tirgi un daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas 3.–10. pantam 
atbilstoši publicēto informāciju dara 
publiski pieejamu saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem. Informāciju 
dara pieejamu par brīvu 15 minūtes pēc 
darījuma publicēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas 3.–10. pantam 
atbilstoši publicēto informāciju dara 
publiski pieejamu saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem. Informāciju 
dara pieejamu par brīvu 15 minūtes pēc 
darījuma publicēšanas.

1. Regulēti tirgi, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas 3.–10. pantam 
atbilstoši publicēto informāciju dara 
publiski pieejamu saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem un nodrošina 
efektīvu un nediskriminējošu piekļuvi šai 
informācijai. Informāciju dara pieejamu 
par brīvu 15 minūtes pēc darījuma 
publicēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Kay Swinburne

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

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt
pasākumus, lai skaidrotu, kas ir pamatoti 
komerciāli nosacījumi, lai informācija būtu 
publiski pieejama atbilstīgi šā panta 
1. punktam.

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai skaidrotu, kas ir pamatoti komerciāli 
nosacījumi, lai informācija būtu publiski 
pieejama atbilstīgi šā panta 1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt
pasākumus, lai skaidrotu, kas ir pamatoti 
komerciāli nosacījumi, lai informācija būtu 
publiski pieejama atbilstīgi šā panta 
1. punktam.

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai skaidrotu, kas ir pamatoti komerciāli 
nosacījumi, lai informācija būtu publiski 
pieejama atbilstīgi šā panta 1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpapildina tiesību akti šajā jomā, lai efektīvi piemērotu pārējo panta daļu.

Grozījums Nr. 399
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
III sadaļas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārredzamība ieguldījumu sabiedrībām, 
kas tirgojas ārpus biržas, tostarp 

Pārredzamība ieguldījumu sabiedrībām, 
kas tirgojas ārpus biržas un darbojas kā 
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sistemātiskiem internalizētājiem sistemātiski internalizētāji

Or. en

Grozījums Nr. 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
III sadaļas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārredzamība ieguldījumu sabiedrībām, 
kas tirgojas ārpus biržas, tostarp 
sistemātiskiem internalizētājiem

Pārredzamība tirdzniecības vietām ar 
divpusējām sistēmām, tostarp ārpusbiržas

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā FITD sistemātisko internalizētāju attiecīgi klasificē kā tirdzniecības vietu un 
ārpusbiržas darījumus uzskata par izņēmumu. Lai neradītu apjukumu, sistemātisko 
internalizētāju platformas arī turpmāk pēc definīcijas jāuzskata par tirdzniecības vietām. 
Tāpat sistemātiskie internalizētāji nav ārpusbiržas apakšnodaļa. Ārpusbiržai drīzāk ir jābūt 
kā divpusējo sistēmu izņēmumam.

Grozījums Nr. 401
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Akciju, depozitāro sertifikātu, biržā 
tirgotu ieguldījumu fondu apliecību, 
sertifikātu un citu līdzīgu finanšu 
instrumentu sistemātiski internalizētāji 
publicē stabilu cenu piedāvājumu attiecībā 
uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, 
biržā tirgotām ieguldījumu fondu 
apliecībām, sertifikātiem un citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, kuri 
iekļauti regulētos tirgos vai kuri tiek tirgoti 

1. Akciju, depozitāro sertifikātu, biržā 
tirgotu ieguldījumu fondu apliecību, 
sertifikātu un citu līdzīgu finanšu 
instrumentu sistemātiski internalizētāji 
publicē stabilu cenu piedāvājumu attiecībā 
uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, 
biržā tirgotām ieguldījumu fondu 
apliecībām, sertifikātiem un citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, kuri 
iekļauti regulētos tirgos vai kuri tiek tirgoti 
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daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās un 
attiecībā uz kuriem tie ir sistemātiski 
internalizētāji un kuriem ir likvīds tirgus. 
Attiecībā uz akcijām, depozitārajiem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem un citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, kam nav 
likvīda tirgus, sistemātiski internalizētāji 
saviem klientiem pēc pieprasījuma atklāj 
informāciju par cenu piedāvājumu.

daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
attiecībā uz kuriem tie ir sistemātiski 
internalizētāji un kuriem ir likvīds tirgus. 
Attiecībā uz akcijām, depozitārajiem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem un citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, kam nav 
likvīda tirgus, sistemātiski internalizētāji 
saviem klientiem pēc pieprasījuma atklāj 
informāciju par cenu piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visus darījumus ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kuri nav darījumi ar 
citiem uzņēmumiem grupas ietvaros 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. …/... [ETIR] 
2.a pantam un kurus neveic regulētā 
tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā, slēdz, 
izmantojot ieguldījumu sabiedrību, ks ir 
sistemātisks internalizētājs, izņemot 
gadījumus, kad:
a) darījums saistīts ar attiecīgā 
instrumenta sākotnējo emisiju; vai
b) attiecīgajā instrumentā nav pieejams 
sistemātisks internalizētājs vai pieejamā 
sistemātiskā internalizētāja izmantošana 
nav atbilstīga pienākumiem pret 
klientiem, kuru vārdā tiek izpildīts 
attiecīgais darījums, vai sistemātiskā 
internalizētāja definīcijai.
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2. Visus darījumus ar akcijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai par kuriem 
ir publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem var piemērot klīringu, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai kurus 
tirgo daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā un uz 
kuriem neattiecas pienākums veikt 
tirdzniecību atbilstīgi 26. pantam, kuri 
nav noslēgti regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai trešā valstī 
reģistrētā tirdzniecības vietā, ko uzskata 
par līdzvērtīgu saskaņā ar 26. panta 
4. punktu, slēdz, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrību, kas ir sistemātisks 
internalizētājs, izņemot gadījumus, kad:
a) darījums saistīts ar attiecīgā 
instrumenta sākotnējo emisiju; vai
b) attiecīgajā instrumentā nav pieejams 
sistemātisks internalizētājs vai pieejamā 
sistemātiskā internalizētāja izmantošana 
nav atbilstīga pienākumiem pret 
klientiem, kuru vārdā tiek izpildīts 
attiecīgais darījums, vai sistemātiskā 
internalizētāja definīcijai.

Or. en

Pamatojums

Regulas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka visu veidu organizētu tirdzniecību veic regulētās 
tirdzniecības vietās un ārpusbiržas tirdzniecība ir ierobežota līdz darījumiem, kas notiek reti, 
ad hoc un neregulāri.

Grozījums Nr. 403
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

2. Šo pantu un 14., 15. un 16. pantu 
piemēro sistemātiskiem internalizētājiem, 
kad tie veic darījumus, kuru apjoms 
nepārsniedz standarta tirgus apjomu. Šā 
panta noteikumi neattiecas uz 
sistemātiskiem internalizētājiem, kas veic 
tikai tādus darījumus, kuru apjoms 
pārsniedz standarta tirgus apjomu.

2. Šo pantu un 14., 15. un 16. pantu 
piemēro sistemātiskiem internalizētājiem, 
kad tie veic darījumus, kuru apjoms 
nepārsniedz standarta tirgus apjomu. Šā 
panta noteikumi neattiecas uz 
sistemātiskiem internalizētājiem, kas veic 
tikai tādus darījumus, kuru apjoms 
pārsniedz standarta tirgus apjomu, vai kas 
veic darījumus, kuru apjoms ir mazāks 
par standarta tirgus apjomu, kā daļu no 
darījumiem, kuros izpilde attiecībā uz 
vērtspapīriem ir daļa no viena darījuma.

Or. en

Pamatojums

Uz programmēto tirdzniecību (programme trading) nebūtu jāattiecina pārredzamības 
prasība, ja tajā veic darījumus, kuru apjoms ir mazāks par standarta tirgus apjomu. Tas 
tādēļ, ka programmētās tirdzniecības darbība ir pilnībā saistīta ar lielu iestāžu tirdzniecības 
darbībām.

Grozījums Nr. 404
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sistemātiski internalizētāji var izlemt par 
cenu piedāvājuma apjomu vai apjomiem. 
Minimālais cenu piedāvājuma apjoms ir 
ekvivalents vismaz 10 % no akcijas, 
depozitārā sertifikāta, biržā tirgotu 
ieguldījumu fondu apliecību, sertifikātu vai 
citu līdzīgu finanšu instrumentu standarta 
tirgus apjoma. Katrā cenas piedāvājumā 
par konkrētu akciju, depozitāro sertifikātu, 
biržā tirgotu ieguldījumu fondu apliecību, 
sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu 
instrumentu ietver stabilu pirkšanas un/vai
pārdošanas cenu vai cenas par apjomu vai 

3. Sistemātiski internalizētāji var izlemt par 
cenu piedāvājuma apjomu vai apjomiem. 
Minimālais cenu piedāvājuma apjoms ir 
ekvivalents vismaz 10 % no akcijas, 
depozitārā sertifikāta, biržā tirgotu 
ieguldījumu fondu apliecību, sertifikātu vai 
citu līdzīgu finanšu instrumentu standarta 
tirgus apjoma. Katrā cenas piedāvājumā 
par konkrētu akciju, depozitāro sertifikātu, 
biržā tirgotu ieguldījumu fondu apliecību, 
sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu 
instrumentu ietver stabilu pirkšanas un
pārdošanas cenu vai cenas par apjomu vai 
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apjomiem, kas var nepārsniegt to akciju, 
depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu 
ieguldījumu fondu apliecību, sertifikātu vai 
līdzīgu finanšu instrumentu kategoriju 
standarta tirgus apjomu, kurā iekļauts
attiecīgais finanšu instruments. Cena vai 
cenas atspoguļo arī dominējošos tirgus 
nosacījumus attiecībā uz konkrēto akciju, 
depozitāro sertifikātu, biržā tirgoto 
ieguldījumu fondu apliecību, sertifikātu vai 
citu līdzīgu finanšu instrumentu.

apjomiem, kas var nepārsniegt to akciju, 
depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu 
ieguldījumu fondu apliecību, sertifikātu vai 
līdzīgu finanšu instrumentu kategoriju 
standarta tirgus apjomu, kurā iekļauts 
attiecīgais finanšu instruments. Cena vai 
cenas atspoguļo arī dominējošos tirgus 
nosacījumus attiecībā uz konkrēto akciju, 
depozitāro sertifikātu, biržā tirgoto 
ieguldījumu fondu apliecību, sertifikātu vai 
citu līdzīgu finanšu instrumentu.

Or. de

Grozījums Nr. 405
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu vērtēšanu un 
palielinātu iespēju ieguldījumu 
sabiedrībām saviem klientiem nodrošināt 
labāko darījumu, Komisija, izmantojot 
41. pantā paredzētos deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, lai noteiktu 
elementus, kas attiecas uz 1. punktā minētā 
stabilā cenu piedāvājuma publicēšanu un 
2. punktā minēto standarta tirgus apjomu.

7. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu vērtēšanu un 
palielinātu iespēju ieguldījumu 
sabiedrībām saviem klientiem nodrošināt 
labāko darījumu, EVTI izstrādā regulatīvu 
tehnisko standartu projektus, lai noteiktu 
elementus, kas attiecas uz 1. punktā minētā 
stabilā cenu piedāvājuma publicēšanu un 
2. punktā minēto standarta tirgus apjomu.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu noteikt EVTI.

Grozījums Nr. 406
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Pienākums tirgot atvasinātus ārpusbiržas 

instrumentus, izmantojot sistemātiskus 
internalizētājus

1. Visus darījumus ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kuri nav darījumi ar 
citiem uzņēmumiem grupas ietvaros 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. …/... [ETIR] 
2.a pantam un kurus neveic regulētā 
tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā, slēdz, 
izmantojot sistemātisku internalizētāju, 
izņemot gadījumus, kad darījums saistīts 
ar attiecīgā instrumenta sākotnējo emisiju 
vai ir veikts ārpusbiržā..
2. Visus darījumus ar akcijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai par kuriem 
ir publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem var piemērot klīringu, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai kurus 
tirgo daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā un uz 
kuriem neattiecas pienākums veikt 
tirdzniecību atbilstīgi 26. pantam, kuri 
nav noslēgti regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai trešā valstī 
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reģistrētā tirdzniecības vietā, ko uzskata 
par līdzvērtīgu saskaņā ar 26. panta 
4. punktu, slēdz, izmantojot sistemātiskus 
internalizētājus, izņemot gadījumus, kad 
darījums saistīts ar attiecīgā instrumenta 
sākotnējo emisiju vai ir veikts ārpusbiržā.

Or. en

Pamatojums

Pārtraucot ieguldījumu sabiedrības spēju veikt ārpusbiržas tirdzniecību, tiks traucēta 
ieguldījumu sabiedrības spēja pārvaldīt ieguldītāju intereses. Ja ieguldījumu sabiedrība spēj 
atrast kompensējošas intereses lielākam rīkojumam vai nelikvīdiem instrumentiem, tad 
ieguldījumu sabiedrībai ir jābūt arī iespējai šo rīkojumu izpildīt, tādējādi sniedzot paredzēto 
pakalpojumu attiecīgajam klientam.

Grozījums Nr. 407
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Pienākums tirgot atvasinātus ārpusbiržas 

instrumentus, izmantojot sistemātiskus 
internalizētājus

1. Visus darījumus ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kuri nav darījumi ar 
citiem uzņēmumiem grupas ietvaros 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. …/... [ETIR] 
2.a pantam un kurus neveic regulētā tirgū 
vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, 
slēdz, izmantojot sistemātisku 
internalizētāju, izņemot gadījumus, kad 
darījums saistīts ar attiecīgā instrumenta 
sākotnējo emisiju. Šo prasību nepiemēro 
liela apjoma darījumiem, kā noteikts 
4. pantā.
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2. Visus darījumus ar akcijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai par kuriem 
ir publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem var piemērot klīringu, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai kurus 
tirgo daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā un uz 
kuriem neattiecas pienākums veikt 
tirdzniecību atbilstīgi 26. pantam, kuri 
nav noslēgti regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai trešā valstī 
reģistrētā tirdzniecības vietā, ko uzskata 
par līdzvērtīgu saskaņā ar 26. panta 
4. punktu, slēdz, izmantojot sistemātiskus 
internalizētājus, izņemot gadījumus, kad 
darījums saistīts ar attiecīgā instrumenta 
sākotnējo emisiju. Šo prasību nepiemēro 
liela apjoma darījumiem, kā noteikts 
8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
13.a pants
Tirdzniecība, izmantojot sistemātiskus 
internalizētājus un ārpusbiržu
1. Visus darījumus ar akcijām, 
depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kuri nav darījumi ar 
citiem uzņēmumiem grupas ietvaros 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. …/... [ETIR] 
2.a pantam un kurus neveic regulētā tirgū 
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vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, 
slēdz, izmantojot sistemātisku 
internalizētāju, izņemot gadījumus, kad 
darījumi veikti ārpusbiržā, jo tie pēc 
būtības ir nejauši, ad-hoc un neregulāri.
2. Visus darījumus ar akcijām, 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai par kuriem 
ir publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuriem var piemērot klīringu, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai kurus 
tirgo daudzpusējā tirdzniecības sistēmā 
vai regulētā tirdzniecības sistēmā un uz 
kuriem neattiecas pienākums veikt 
tirdzniecību atbilstīgi 26. pantam, kuri 
nav noslēgti regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai trešā valstī 
reģistrētā tirdzniecības vietā, ko uzskata 
par līdzvērtīgu saskaņā ar 26. panta 
4. punktu, slēdz, izmantojot sistemātiskus 
internalizētājus, izņemot gadījumus, kad 
darījumi veikti ārpusbiržā, jo tie pēc 
būtības ir nejauši, ad-hoc un neregulāri. 

Or. en

Grozījums Nr. 409
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sistemātiski internalizētāji izpilda 
rīkojumus, ko tie saņem no tirdzniecības 
vietām ar vislielāko likviditāti, kuras 
norāda tirgojamos finanšu instrumentus 
vai jebkuru klientam izdevīgāko cenu.

Or. en
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Grozījums Nr. 410
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sistemātiski internalizētāji, ievērojot 
direktīvas [jaunā FITD] 27. pantā 
izklāstītos noteikumus, izpilda rīkojumus, 
ko tie saņem no saviem klientiem saistībā 
ar akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, 
biržā tirgotām ieguldījumu fondu 
apliecībām, sertifikātiem vai citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, attiecībā 
uz kuriem tie ir sistemātiski internalizētāji, 
atbilstīgi cenas piedāvājumam rīkojuma 
saņemšanas brīdī.

Sistemātiski internalizētāji, ievērojot 
direktīvas [jaunā FITD] 27. pantā 
izklāstītos noteikumus, izpilda rīkojumus 
kotētā vai par kotēto zemākā apjomā, ko 
tie saņem no saviem klientiem saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, attiecībā uz kuriem tie ir 
sistemātiski internalizētāji, atbilstīgi cenas 
piedāvājumam rīkojuma saņemšanas brīdī 
vai citai cenai, kas ļautu veikt sistemātiskā 
internalizētāja pienākumu, kas noteikts 
direktīvas [jaunā FITD] 27. pantā.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, lai nodrošinātu, ka sistemātiskie internalizētāji pamatotos gadījumos var izpildīt 
lielus rīkojumus par labu cenu tāpat, kā tas ir iespējams mazāku rīkojumu gadījumā.  
Saskaņots ar šī panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 411
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sistemātiski internalizētāji var arī 
neievērot 2. punkta prasības un izpildīt 
rīkojumus, ko tie saņem no saviem 

svītrots
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profesionālajiem klientiem, par cenām, 
kas atšķiras no to piedāvātajām cenām, 
attiecībā uz darījumiem, kuru izpilde 
attiecībā uz vairākiem vērtspapīriem ir 
daļa no viena darījuma, vai attiecībā uz 
rīkojumiem, uz kuriem attiecas citi 
nosacījumi, kas nav pašreizējā tirgus 
cena.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu vērtēšanu un 
palielinātu iespēju ieguldījumu 
sabiedrībām saviem klientiem nodrošināt 
labāko darījumu, Komisija, izmantojot 
41. pantā paredzētos deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, lai paredzētu 
kritērijus, kas nosaka, kad cenas ietilpst 
2. punktā minētajā atklātajā diapazonā, kas 
ir tuvs tirgus nosacījumiem.

5. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu vērtēšanu un 
palielinātu iespēju ieguldījumu 
sabiedrībām saviem klientiem nodrošināt 
labāko darījumu, EVTI izstrādā regulatīvu 
tehnisko standartu projektus, lai paredzētu 
kritērijus, kas nosaka, kad cenas ietilpst 
2. punktā minētajā atklātajā diapazonā, kas 
ir tuvs tirgus nosacījumiem.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu noteikt EVTI.
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Grozījums Nr. 413
Sławomir Witold Nitras

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu vērtēšanu un 
palielinātu iespēju ieguldījumu 
sabiedrībām saviem klientiem nodrošināt 
labāko darījumu, Komisija, izmantojot 
41. pantā paredzētos deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, lai paredzētu kritērijus, 
kas nosaka, kad cenas ietilpst 2. punktā 
minētajā atklātajā diapazonā, kas ir tuvs 
tirgus nosacījumiem.

5. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu vērtēšanu un 
palielinātu iespēju ieguldījumu 
sabiedrībām saviem klientiem nodrošināt 
labāko darījumu, Komisija, izmantojot 
41. pantā paredzētos deleģētos aktus, pēc 
apspriedes ar EVTI pieņem pasākumus, lai 
paredzētu kritērijus, kas nosaka, kad cenas 
ietilpst 2. punktā minētajā atklātajā 
diapazonā, kas ir tuvs tirgus nosacījumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 414
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija, izmantojot 41. pantā 
paredzētos deleģētos aktus, var pieņemt
pasākumus, lai skaidrotu, kas veido 
1. punktā minētos pamatotos komerciālos 
nosacījumus, lai publiskotu cenu 
piedāvājumus.

6. Komisija, izmantojot 41. pantā 
paredzētos deleģētos aktus, pieņem 
pasākumus, lai skaidrotu, kas veido 
1. punktā minētos pamatotos komerciālos 
nosacījumus, lai publiskotu cenu 
piedāvājumus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpapildina tiesību akti šajā jomā, lai efektīvi piemērotu pārējo panta daļu.



AM\901886LV.doc 63/184 PE489.477v01-00

LV

Grozījums Nr. 415
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu novērtēšanu 
un pēc iespējas palielinātu ieguldījumu 
sabiedrību iespēju nodrošināt labāko 
darījumu saviem klientiem, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, pieņem pasākumus, lai 
noteiktu:

3. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu novērtēšanu 
un pēc iespējas palielinātu ieguldījumu 
sabiedrību iespēju nodrošināt labāko 
darījumu saviem klientiem, EVTI izstrādā 
regulatīvu tehnisko standartu projektus, 
lai noteiktu:

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu noteikt EVTI.

Grozījums Nr. 416
Sławomir Witold Nitras

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu novērtēšanu 
un pēc iespējas palielinātu ieguldījumu 
sabiedrību iespēju nodrošināt labāko 
darījumu saviem klientiem, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, pieņem pasākumus, lai 

3. Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu efektīvu novērtēšanu 
un pēc iespējas palielinātu ieguldījumu 
sabiedrību iespēju nodrošināt labāko 
darījumu saviem klientiem, Komisija, 
izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, pēc apspriedes ar EVTI
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noteiktu: pieņem pasākumus, lai noteiktu:

Or. pl

Grozījums Nr. 417
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus tām 
obligācijām vai strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētos 
tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās 
vai regulētās tirdzniecības sistēmās, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, kuriem tie 
ir sistemātiski internalizētāji un kuriem ir 
likvīds tirgus saskaņā ar 8. panta 
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nosacījumiem, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 419
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus privātiem 
klientiem obligācijām vai strukturētiem 
finanšu produktiem, kurus atļauts tirgot 
regulētos tirgos vai kurus tirgo 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai 
regulētās tirdzniecības sistēmās, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu un kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, kuriem tie 
ir sistemātiski internalizētāji un kuriem ir 
likvīds tirgus saskaņā ar 8. panta 
nosacījumiem, ja tiek ievēroti šādi
nosacījumi:

a) to iekļaušanu cenu piedāvājumā 
pieprasa sistemātiska internalizētāja 
klients;
b) viņi piekrīt nodrošināt cenu 
piedāvājumu;
c) pirmstirdzniecības informācijas 
atklāšana šiem finanšu instrumentiem 
nav atcelta saskaņā ar 8. pantu;
d) kotētais apjoms atbilst vai ir zemāks par 
konkrētā instrumenta privāto ieguldījumu 
apjomam.
Šo pantu piemēro sistemātiskiem 
internalizētājiem, kuri veic darījumus, 
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kuru apjoms nepārsniedz privāto 
ieguldījumu tirgus apjomu. Šā panta 
noteikumi neattiecas uz sistemātiskiem 
internalizētājiem, kas veic tikai tādus 
darījumus, kuru apjoms pārsniedz privāto 
ieguldījumu tirgus apjomu.

Or. en

Pamatojums

Pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām jābūt stingrākām attiecībām uz likvīdiem 
instrumentiem nekā uz mazāk likvīdiem instrumentiem. Patlaban sistemātisku internalizētāju 
režīms ar akcijām nesaistītā tirgū ir plašāks nekā ekvivalents režīms attiecībā uz akcijām. 
Pielāgojot prasības sistemātiskiem internalizētājiem akciju tirgos, šis teksts nodrošina, ka 
cenu piedāvājuma prasības fiksētu ienākumu un atvasināto instrumentu tirgos ir vismaz tikpat 
elastīgas kā akciju tirgū. Patlaban tās ir visai preskriptīvas. Ir jānosaka kritēriji attiecībā uz 
privātu ieguldījumu tirgu.

Grozījums Nr. 420
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 421
Astrid Lulling
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Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

1. Sistemātiski internalizētāji pēc 
pieprasījuma nodrošina stabilus cenu 
piedāvājumus šādiem instrumentiem:

i) akcijas, obligācijas un strukturēti 
finanšu produkti, ko atļauts tirgot 
regulētā tirgū un par kuriem ir publicēts 
prospekts;
ii) emisijas kvotas un
iii) atvasināti finanšu instrumenti, uz 
kuriem attiecas prasība veikt centrālu 
klīringu un kurus atļauts tirgot regulētos 
tirgos vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā.

Or. en

Pamatojums

Sistemātisku internalizētāju pienākums publicēt cenu piedāvājumus ir stingri jādefinē, lai 
nodrošinātu, ka tirgus uzbūvē tas atbilst katram instrumentu veidam, proti, paļaujoties uz to 
likviditāti.  Sistemātisku internalizētāju režīmā ņem vērā arī īpašās dažādu klientu kategoriju 
vajadzības un nodrošina visatbilstīgāko pārredzamības līmeni.

Grozījums Nr. 422
Werner Langen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, uz kuriem attiecas 24. patā 
minētie tirdzniecības pienākumi, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
tādiem nefinansiālu darījumu partneru 
atvasināto instrumentu darījumiem, kas 
samazina objektīvi nosakāmus riskus, 
kuri ir tieši saistīti ar konkrētā darījumu 
partnera saimniecisko darbību vai tās 
finansēšanu.

Or. en

Pamatojums

Pieprasot sistemātiskajam internalizētājam kotēt vienādu instrumenta cenu visiem klientiem, 
tiktu kavēta viņu spēja diferenciēt cenas, ņemot vērā darījumu partnera risku, kas ir būtiski 
pielāgotos atvasinātu instrumentu darījumos ar nefinanšu sabiedrībām. Tāpēc prasība 
nodrošināt cenu piedāvājumus ir jāattiecina tikai uz atvasinātiem instrumentiem, kuri nav 
pielāgoti, pietiekami likvīdi un tāpēc tie ir jāpārdod regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā.

Grozījums Nr. 423
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
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uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, uz kuriem attiecas 24. patā 
minētie tirdzniecības pienākumi, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Pieprasot, lai sistemātiskie internalizētāji kotētu vienu cenu par konkrētu instrumentu visiem 
klientiem, nozīmē to, ka viņi nevar diferenciēt cenas, lai ņemtu vērā darījumu partnera 
kredītrisku, ko tiem liek pārvaldīt, veicot ekskluzīvus, nenodrošinātus atvasināto instrumentu 
darījumus ar nefinanšu sabiedrībām. Tāpēc prasība nodrošināt cenu piedāvājumus ir 
jāattiecina tikai uz atvasinātiem instrumentiem, uz kuriem attiecas tirdzniecības pienākums, 
kas noteikts 24. pantā.

Grozījums Nr. 424
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētos tirgos vai attiecībā 
uz kuriem ir publicēts prospekts, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai kuri tiek pārdoti 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

1. Sistemātiski internalizētāji nodrošina 
stabilus cenu piedāvājumus šādiem 
instrumentiem:

i) akcijas, obligācijas un strukturēti 
finanšu produkti, ko atļauts tirgot 
regulētā tirgū un par kuriem ir publicēts 
prospekts, kā noteikts 
Direktīvā 2003/71/EK;
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ii) emisijas kvotas un
iii) atvasinātie instrumenti, kuriem var 
piemērot centralizētu klīringu vai kuri tiek 
pārdoti regulētā tirgū, daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās vai regulētās 
tirdzniecības sistēmās, neparedzot 
noteikumus par klientu piekļuves 
ierobežošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – -1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Šā panta 1. punktā minēto pienākumu 
nodrošināt cenu piedāvājumu piemēro 
tikai tad, ja tiek ievēroti visi šie 
nosacījumi:
a) to iekļaušanu cenu piedāvājumā 
pieprasa sistemātiska internalizētāja 
klients;
b) cenu piedāvājumā instruments minēts 
kā likvīds;
c) piedāvātā cena ir vienāda vai zemāka 
par privātā ieguldījuma tirgus cenu;
d) piedāvātās cenas derīguma termiņš ir 
noteikts iepriekš;
e) sistemātiskais internalizētājs piekrīt 
nodrošināt cenu piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Sistemātisku internalizētāju pienākums publicēt cenu piedāvājumus ir stingri jādefinē, lai 
nodrošinātu, ka tirgus uzbūvē tas atbilst katram instrumentu veidam, proti, paļaujoties uz to 
likviditāti.  Sistemātisku internalizētāju režīmā ņem vērā arī īpašās dažādu klientu kategoriju 
vajadzības un nodrošina visatbilstīgāko pārredzamības līmeni.
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Grozījums Nr. 426
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to iekļaušanu cenu piedāvājumā 
pieprasa sistemātiska internalizētāja 
klients;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 427
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viņi piekrīt nodrošināt cenu 
piedāvājumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 428
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sistemātiskiem internalizētājiem ir 
tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai dzēst 
cenu piedāvājumus, lai atspoguļotu tirgus 
apstākļus vai labotu tehniskas kļūmes.

Or. en
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Grozījums Nr. 429
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmas citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmus citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.
Pamatojoties uz šo tirdzniecības politiku, 
sistemātiskiem internalizētājiem ļauj 
izvēlēties ieguldītājus, kuriem tie 
nodrošina piekļuvi savam cenu 
piedāvājumam. Ir jābūt skaidri noteiktiem 
standartiem, kuri reglamentē piekļuvi to 
piedāvātajām cenām. Sistemātiskie 
internalizētāji var atteikties uzsākt vai 
pārtraukt darījumu attiecības ar 
ieguldītājiem, pamatojoties uz 
komerciāliem apsvērumiem, piemēram, 
ieguldītāja kredītstatusu, darījuma 
partnera risku un galīgos norēķinus par 
darījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmas citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus pēc 
pieprasījuma dara zināmus citiem 
ieguldījumu sabiedrības klientiem objektīvi 
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nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.

nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku. 
Pamatojoties uz šo tirdzniecības politiku, 
sistemātiskiem internalizētājiem ļauj 
izvēlēties ieguldītājus, kuriem tie 
nodrošina piekļuvi savam cenu 
piedāvājumam. Ir jābūt skaidri noteiktiem 
standartiem, kuri reglamentē piekļuvi to 
piedāvātajām cenām, tostarp 
komerciāliem apsvērumiem, piemēram, 
ieguldītāja kredītstatuss, darījuma 
partnera risks un galīgie norēķini par 
darījumu.

Or. en

Pamatojums

Pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām jābūt stingrākām attiecībām uz likvīdiem 
instrumentiem nekā uz mazāk likvīdiem instrumentiem.  Patlaban sistemātisku internalizētāju 
režīms ar akcijām nesaistītā tirgū ir ierobežojošāks nekā ekvivalents režīms attiecībā uz 
akcijām. Pielāgojot prasības sistemātiskiem internalizētājiem akciju tirgos, šis grozījums 
nodrošina, ka cenu piedāvājuma prasības fiksētu ienākumu un atvasināto instrumentu tirgos 
ir vismaz tikpat elastīgas kā akciju tirgū. Patlaban tās ir visai preskriptīvas.

Grozījums Nr. 431
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmas citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmus citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.
Sistemātiskiem internalizētājiem ir 
tiesības atjaunināt savus cenu 
piedāvājumus, lai reaģētu uz tirgus 
apstākļiem vai labotu kļūmes.

Or. en
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Pamatojums

Lai pilnībā izmantotu sistemātisko internalizētāju režīmu, tirgus organizatoriem ir jāspēj 
reaģēt uz tirgus apstākļiem, citādi tiks kotētas tikai augstas cenas, lai izvairītos no jebkāda 
riska.

Grozījums Nr. 432
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmas citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmus citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku, ja to 
darījumu apjoms ir mazāks par 
EUR 100 000.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmas citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.

2. Ja cenu piedāvājuma apjoms ir 
atbilstīgs instrumenta apjomam vai 
mazāks par to, sistemātiski internalizētāji 
stabilus cenu piedāvājumus dara zināmus
citiem ieguldījumu sabiedrības klientiem 
objektīvi nediskriminējošā veidā, 
pamatojoties uz viņu īstenoto tirdzniecības 
politiku.

Or. en
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Pamatojums

Visu cenu piedāvājumu obligātai publicēšanai var būt kropļojoša ietekme uz obligāciju cenu, 
un tas var atturēt ieguldījumus no rīkojumu veikšanas.

Grozījums Nr. 434
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmas citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmus citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku, ja 
piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
instrumenta apjomam vai mazāks par to.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sistemātiski internalizētāji atbilstīgi 
1. punktam stabilus cenu piedāvājumus 
dara zināmas citiem ieguldījumu 
sabiedrības klientiem objektīvi 
nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz 
viņu īstenoto tirdzniecības politiku.

2. Šā panta 1. punktā minēto pienākumu 
nodrošināt cenu piedāvājumu piemēro 
tikai tad, ja tiek ievēroti visi šie 
nosacījumi:

a) to iekļaušanu cenu piedāvājumā 
pieprasa sistemātiska internalizētāja 
klients, kurš vēlas izpildīt rīkojumu;
b) cenu piedāvājumā instruments minēts 
kā likvīds;
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c) piedāvātā cena ir vienāda vai zemāka 
par standarta tirgus cenu;
d) sistemātiskais internalizētājs piekrīt 
nodrošināt cenu piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar publicētiem nosacījumiem, ja 
piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
instrumenta apjomam vai mazāks par to.

3. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar publicētiem nosacījumiem, ja 
piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
instrumenta privāto ieguldījumu apjomam 
vai mazāks par to.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar publicētiem nosacījumiem, ja 
piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
instrumenta apjomam vai mazāks par to.

3. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar to tirdzniecības politiku, ja 
piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
instrumenta apjomam vai mazāks par to.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāprecizē, ka, nodrošinot cenu piedāvājumu citiem klientiem, var ņemt vērā tādus 
pasākumus kā darījumu partera risks u.c., kā minēts pašu tirdzniecības politikā.

Grozījums Nr. 438
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar publicētiem nosacījumiem, ja 
piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
instrumenta apjomam vai mazāks par to.

3. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar publicētiem nosacījumiem, ja 
piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
EUR 100 000 liela darījuma apjomam vai 
mazāks par to. EVTI izstrādā regulatīvus 
tehniskos standartus, lai mainītu vai 
atjauninātu šo slieksni vai noteiktu citus 
sliekšņus konkrētiem instrumentiem, īpaši 
gadījumos, kad ir problēmas ar likviditāti.

Or. en

Pamatojums

EUR 100 000 ierobežojums ir pietiekami mazs, lai lielas ieguldītāju iestādes nevarētu nosegt 
darījumus ar lielām obligācijām (pārmērīgi neietekmējot likviditāti), bet pietiekami liels, lai 
veiktu vairumu maza apjoma darījumu. 

Grozījums Nr. 439
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar publicētiem nosacījumiem, ja 

3. Sistemātiski internalizētāji ir tiesīgi 
jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt savus 
cenu piedāvājumus, lai atspoguļotu 
izmaiņas tirgus apstākļos vai labotu 
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piedāvājuma apjoms ir atbilstīgs 
instrumenta apjomam vai mazāks par to.

tehniskas kļūmes.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sistemātiskiem internalizētājiem ļauj 
noteikt nediskriminējošus un 
pārredzamus ierobežojumus darījumu 
skaitam, ko tie apņemas noslēgt ar 
klientiem saskaņā ar jebkuru konkrēto 
cenu piedāvājumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 441
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sistemātiskiem internalizētājiem ļauj 
noteikt nediskriminējošus un pārredzamus 
ierobežojumus darījumu skaitam, ko tie 
apņemas noslēgt ar klientiem saskaņā ar 
jebkuru konkrēto cenu piedāvājumu.

4. Sistemātiskiem internalizētājiem ļauj 
noteikt nediskriminējošus un pārredzamus 
ierobežojumus darījumu skaitam, ko tie 
apņemas noslēgt ar klientiem saskaņā ar 
jebkuru konkrēto cenu piedāvājumu 
atbilstīgi 1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Pablo Zalba Bidegain
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Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Cenu piedāvājumu, kurš izveidots 
atbilstīgi 1. punktam un kura apjoms ir 
vienāds vai mazāks nekā 3. punktā 
minētais apjoms, dara publiski pieejamu 
tā, lai piedāvājums ir viegli pieejams 
citiem tirgus dalībniekiem atbilstīgi 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 443
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Cenu piedāvājumi ir tādi, lai 
nodrošinātu sabiedrības atbilstību 
direktīvas [jaunā FITD] 27. pantā 
noteiktajiem pienākumiem, un atspoguļo 
dominējošos tirgus nosacījumus attiecībā 
uz cenām, par kādām noslēgti darījumi 
par tādiem pašiem vai līdzīgiem 
instrumentiem regulētos tirgos, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai 
regulētās tirdzniecības sistēmās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 444
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

6. Cenu piedāvājumi ir tādi, lai nodrošinātu 
sabiedrības atbilstību direktīvas [jaunā 
FITD] 27. pantā noteiktajiem 
pienākumiem, un atspoguļo dominējošos 
tirgus nosacījumus attiecībā uz cenām, par 
kādām noslēgti darījumi par tādiem pašiem 
vai līdzīgiem instrumentiem regulētos 
tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās 
vai regulētās tirdzniecības sistēmās.

6. Maza apjoma cenu piedāvājumi ir tādi, 
lai nodrošinātu sabiedrības atbilstību 
direktīvas [jaunā FITD] 27. pantā 
noteiktajiem pienākumiem, un atspoguļo 
dominējošos tirgus nosacījumus attiecībā 
uz cenām, par kādām noslēgti darījumi par 
tādiem pašiem vai līdzīgiem instrumentiem 
regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās vai regulētās tirdzniecības 
sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Cenu piedāvājumi ir tādi, lai nodrošinātu 
sabiedrības atbilstību direktīvas [jaunā 
FITD] 27. pantā noteiktajiem 
pienākumiem, un atspoguļo dominējošos 
tirgus nosacījumus attiecībā uz cenām, par 
kādām noslēgti darījumi par tādiem pašiem 
vai līdzīgiem instrumentiem regulētos 
tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās 
vai regulētās tirdzniecības sistēmās.

6. Cenu piedāvājumi ir tādi, lai nodrošinātu 
sabiedrības atbilstību direktīvas [jaunā 
FITD] 27. pantā noteiktajiem 
pienākumiem, un atspoguļo dominējošos 
tirgus nosacījumus attiecībā uz cenām, par 
kādām noslēgti darījumi par tādiem pašiem 
vai līdzīgiem instrumentiem regulētos 
tirgos vai daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
17. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ieguldījumu sabiedrība, kas rīkojas kā 
sistemātisks internalizētājs attiecībā uz 
17. panta 1. punktā minētajiem 
instrumentiem, nosaka un uztur efektīvus 
pasākumus un procedūras atbilstīgi savai 
kā sistemātiska internalizētāja darbībai, 
lai regulāri uzraudzītu to, kā tās klienti 
ievēro tās noteikumus un procedūras. 
Sistemātisks internalizētājs uzrauga 
darījumus, ko veic to klienti to sistēmās, 
lai konstatētu šo noteikumu un procedūru 
pārkāpumus, nesakārtotus tirdzniecības 
nosacījumus vai rīcību, kas var būt tirgus 
ļaunprātīga izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Lai sistemātisku internalizētāju režīmu varētu izmantot atvasinātu instrumentu tirdzniecības 
pienākuma īstenošanai, ir jābūt ieviestām papildu sistēmām un kontrolei, lai nodrošinātu, ka 
tas ir stabils un drošs.

Grozījums Nr. 447
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Sistemātiski internalizētāji var 
atjaunināt savus cenu piedāvājumus, lai 
atspoguļotu izmaiņas tirgus apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Sistemātiskiem internalizētājiem jābūt iespējai atjaunināt savus cenu piedāvājumus, ņemot 
vērā svārstības tirgū.
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Grozījums Nr. 448
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Informācijas atklāšanas līmeni un 
publicēšanas biežumu nosaka atbilstīgi 
emisijai, darījumu apjomam un valstu 
tirgu īpatnībām.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
17. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6 b. Sistemātisks internalizētājs savai 
kompetentajai iestādei ziņo par būtiskiem 
tā noteikumu un procedūru 
pārkāpumiem, nesakārtotiem 
tirdzniecības nosacījumiem vai rīcību, kas 
var būt tirgus ļaunprātīga izmantošana. 
Sistemātisks internalizētājs kompetentajai 
iestādei nekavējoties sniedz arī būtisku 
informāciju par izmeklēšanu un 
apsūdzībām tirgus ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumā, kā arī nodrošina 
tai palīdzību izmeklēšanā vai apsūdzības 
izvirzīšanā, ja tirgus ļaunprātīga 
izmantošana notiek tā sistēmā vai caur to.

Or. en

Pamatojums

Lai sistemātisku internalizētāju režīmu varētu izmantot atvasinātu instrumentu tirdzniecības 
pienākuma īstenošanai, ir jābūt ieviestām papildu sistēmām un kontrolei, lai nodrošinātu, ka 
tas ir stabils un drošs.
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Grozījums Nr. 450
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes un EVTI uzrauga 
šā panta piemērošanu attiecībā uz 
apjomiem, kādiem cenu piedāvājumi ir 
pieejami ieguldījumu sabiedrību klientiem 
un citiem tirgus dalībniekiem, kas saistīti ar 
sabiedrības citām tirdzniecības darbībām, 
un līmeni, kādā cenu piedāvājumi 
atspoguļo dominējošos tirgus nosacījumus 
saistībā ar darījumiem ar tādiem pašiem vai 
līdzīgiem instrumentiem, kas veikti 
regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās vai regulētās tirdzniecības 
sistēmās. Divu gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā EVTI ziņo Komisijai par šā 
panta piemērošanu. Gadījumā, ja tiek 
veikts ievērojams cenu piedāvājums vai 
tirdzniecība, kas tikai nedaudz pārsniedz 
17. panta 3. punktā noteikto kvantitatīvo 
slieksni vai atšķiras no dominējošiem 
tirgus nosacījumiem, EVTI ziņo Komisijai 
pirms šī termiņa.

1. Kompetentās iestādes un EVTI uzrauga 
šā panta piemērošanu attiecībā uz 
apjomiem, kādiem cenu piedāvājumi ir 
pieejami ieguldījumu sabiedrību klientiem 
un citiem tirgus dalībniekiem, kas saistīti ar 
sabiedrības citām tirdzniecības darbībām, 
un līmeni, kādā cenu piedāvājumi 
atspoguļo dominējošos tirgus nosacījumus 
saistībā ar darījumiem ar tādiem pašiem vai 
līdzīgiem instrumentiem, kas veikti 
regulētos tirgos vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās. Divu gadu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā EVTI ziņo 
Komisijai par šā panta piemērošanu. 
Gadījumā, ja tiek veikts ievērojams cenu 
piedāvājums vai tirdzniecība, kas tikai 
nedaudz pārsniedz 17. panta 3. punktā 
noteikto kvantitatīvo slieksni vai atšķiras 
no dominējošiem tirgus nosacījumiem, 
EVTI ziņo Komisijai pirms šī termiņa.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu 17. panta 3. punktā minētos 
apjomus, pie kādiem sabiedrības veic 

2. EVTI izstrādā regulatīvus tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 17. panta 
3. punktā minētos apjomus, pie kādiem 
sabiedrības veic darījumus ar jebkuru citu 
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darījumus ar jebkuru citu klientu, kuram ir 
bijis pieejams cenu piedāvājums.

klientu, kuram ir bijis pieejams cenu 
piedāvājums

Or. en

Pamatojums

Tam ir jābūt tehniskam noteikumam, ko paredz EVTI, jo tai ir piemērotākas zināšanas šajā 
jomā nekā Komisijai.

Grozījums Nr. 452
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu 17. panta 3. punktā minētos 
apjomus, pie kādiem sabiedrības veic 
darījumus ar jebkuru citu klientu, kuram ir 
bijis pieejams cenu piedāvājums.

2. EVTI izstrādā regulatīvus tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 17. pantā
minētos apjomus, pie kādiem sabiedrības 
veic darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir bijis pieejams cenu piedāvājums.
Šie apjomi atbilst tiem, kādus parasti veic 
privāts ieguldītājs attiecīgā instrumenta 
apakškategorijā tā aktīvu kategorijā.
EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu privātus klientus, vienlaikus nodrošinot likviditāti lielu ieguldījumu tirgos, 
pirmstirdzniecības publiskā cenu piedāvājuma pienākumi tiem sistemātiskajiem 
internalizētājiem, kuri tirgojas ar instrumentiem, kas nav saistīti ar akcijām, ir jāpiemēro 
privātu ieguldījumu darījumu standarta apjomam attiecīgā instrumenta apakškategorijā. Šis 
ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir lietderīgāk šo 
pienākumu noteikt EVTI.
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Grozījums Nr. 453
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu 17. panta 3. punktā minētos 
apjomus, pie kādiem sabiedrības veic 
darījumus ar jebkuru citu klientu, kuram ir 
bijis pieejams cenu piedāvājums.

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu 17. panta 3. punktā minētos 
apjomus, pie kādiem sabiedrības veic 
darījumus ar jebkuru citu klientu, kuram ir 
bijis pieejams cenu piedāvājums. Šajos 
pasākumos precizē, ka to mērķis ir 
veicināt pārredzamību saistībā ar 
privātiem ieguldītājiem, un nosaka 
instrumentu kategorijas, ņemot vērā 
aktīvu kategorijas, apjomu un likviditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt
pasākumus, lai skaidrotu, kas veido 
pamatotus komerciālus nosacījumus, lai 
cenu piedāvājumi būtu publiski pieejami 
atbilstīgi 17. panta 5. punktam.

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai skaidrotu, kas veido pamatotus 
komerciālus nosacījumus, lai cenu 
piedāvājumi būtu publiski pieejami 
atbilstīgi 17. panta 5. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt
pasākumus, lai skaidrotu, kas veido 
pamatotus komerciālus nosacījumus, lai 
cenu piedāvājumi būtu publiski pieejami 
atbilstīgi 17. panta 5. punktam.

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai skaidrotu, kas veido pamatotus 
komerciālus nosacījumus, lai cenu 
piedāvājumi būtu publiski pieejami 
atbilstīgi 17. panta 5. punktam.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpapildina tiesību akti šajā jomā, lai efektīvi piemērotu pārējo panta daļu.

Grozījums Nr. 456
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz …1

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
-2. apakšpunktā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
__________________
1 OV, lūdzu, ievietot datumu: 12 mēneši 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Sylvie Goulard
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Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 459
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru. Informāciju dara 
pieejamu par brīvu jebkurai pusei —
privātā vai valsts sektora — 15 minūtes 
pēc darījuma publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

Informācija, kas pieejama pēc iespējas tuvāk reālajam laikam saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 460
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
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instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus tik 
tuvu reāllaikam, cik tas tehniski 
iespējams, par šo darījumu apjomu un 
cenu, kā arī par laiku, kad tie tikuši 
noslēgti. Šo informāciju dara zināmu, 
izmantojot apstiprinātu publicēšanas 
struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem vai citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu, kā arī par laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru, tik tuvu 
reāllaikam, cik tas tehniski iespējams. 
Attiecībā uz elektronisko tirdzniecību 
laika nobīde līdz brīdim, kad 
pēctirdzniecības informācija ir pieejama, 
izpildē nepārsniedz divkāršu latentumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 462
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 6. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 6. pantu, paredz atliktu 
ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar akcijām, depozitāriem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem vai citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, šo iespēju 
piemēro arī šiem darījumiem, kad tie tiek 
veikti ārpus regulētiem tirgiem,
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām.

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 6. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 6. pantu, paredz atliktu 
ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar akcijām, depozitāriem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem vai citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, šo iespēju 
piemēro arī šiem darījumiem, kad tie tiek 
veikti ārpus regulētiem tirgiem un
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 6. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 6. pantu, paredz atliktu 
ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar akcijām, depozitāriem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem vai citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, šo iespēju 
piemēro arī šiem darījumiem, kad tie tiek 
veikti ārpus regulētiem tirgiem,
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 6. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 6. pantu, paredz atliktu 
ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar akcijām, depozitāriem 
sertifikātiem, biržā tirgotām ieguldījumu 
fondu apliecībām, sertifikātiem vai citiem 
līdzīgiem finanšu instrumentiem, šo iespēju 
piemēro arī šiem darījumiem, kad tie tiek 
veikti ārpus regulētiem tirgiem un
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām.
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regulētām tirdzniecības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai norādītu:

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

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu noteikt EVTI.

Grozījums Nr. 465
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atzīmes, lai atkarībā no to būtības 
norādītu un nošķirtu dažādus darījumu 
veidus, tostarp ārpusbiržas darījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI norāda principus un kritērijus, 
saskaņā ar kuriem noteikumus attiecībā 
uz apstiprinātām publicēšanas 
struktūrām, kā minēts 1. punktā, 
neattiecina uz ieguldījumu sabiedrībām, 
kuras veic nosacīti maz darījumu ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem finanšu 
instrumentiem. Šādos gadījumos EVTI 
paredz īpašus noteikumus attiecībā uz 
tādas informācijas obligāto saturu un 
formātu, kas publicēta, izmantojot pašu 
patentētas informācijas atklāšanas 
sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Mazām starpnieksabiedrībām ar būtiski mazāku skaitu darījumu ar finanšu instrumentiem un 
produktiem, kas minēti 19. un 20. pantā, rastos nesamērīgas darbības izmaksas, nodrošinot 
atbilstību pēctirdzniecības informācijas atklāšanas režīma prasībai, izmantojot apstiprinātas 
publicēšanas struktūras. Tādējādi uz tām attieksies atbrīvojums, pamatojoties uz EVTI 
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noteiktiem principiem un kritērijiem, kas ļaus izmantot pašu patentētas informācijas 
atklāšanas sistēmas. Tas neietekmētu pēctirdzniecības informācijas atklāšanas režīmu, un tā 
tiktu iegūta elastība un samērīgums.

Grozījums Nr. 468
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts a (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI norāda principus un kritērijus, 
saskaņā ar kuriem noteikumus attiecībā 
uz apstiprinātām publicēšanas 
struktūrām, kā minēts 1. punktā, 
neattiecina uz ieguldījumu sabiedrībām, 
kuras veic nosacīti maz darījumu ar 
akcijām, depozitāriem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem finanšu 
instrumentiem. Šādos gadījumos EVTI 
paredz īpašus noteikumus attiecībā uz 
tādas informācijas obligāto saturu un 
formātu, kas publicēta, izmantojot pašu 
patentētas informācijas atklāšanas 
sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Mazām starpnieksabiedrībām ar būtiski mazāku skaitu darījumu ar finanšu instrumentiem un 
produktiem, kas minēti 19. un 20. pantā, visticamāk rastos nesamērīgas darbības izmaksas, 
nodrošinot atbilstību pēctirdzniecības informācijas atklāšanas režīma prasībai, izmantojot 
apstiprinātas publicēšanas struktūras. Tādējādi uz tām attieksies atbrīvojums, pamatojoties 
uz EVTI noteiktiem principiem un kritērijiem, kas ļaus izmantot pašu patentētas informācijas 
atklāšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 469
Sylvie Goulard

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

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū un par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
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zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

publicēšanas struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

Or. en

Pamatojums

Ārpusbiržas darījumi, kuriem nav piemērots klīrings un par kuriem joprojām ziņo 
tirdzniecības reģistriem, nav pietiekami standartizēti cenu publicēšanai, lai tos uzskatītu par 
lietderīgiem. Skatīt arī FITD 29. apsvērumu, lai novērstu divkāršu ziņošanu.

Grozījums Nr. 472
Markus Ferber

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

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [9.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū, emisijas kvotām un atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kuriem var 
piemērot klīringu vai par kuriem ir 
paziņots darījumu reģistriem saskaņā ar 
regulas [ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts 
tirgot regulētā tirgū, vai kurus tirgo
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, publicē 
datus par šo darījumu apjomu un cenu un 
laiku, kad tie tikuši noslēgti. Šo 
informāciju dara zināmu, izmantojot 
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zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

apstiprinātu publicēšanas struktūru.

Or. en

Pamatojums

Pēctirdzniecības pārredzamības prasības finanšu instrumentiem, par kuriem ir publicēts 
prospekts, ir nesamērīgas, ņemot vērā to, ka par šiem instrumentiem var vienoties pat mazas 
kredītiestādes ļoti ierobežotos (un neregulētos) tirgos, ka izdevumu un ieguvumu attiecība 
starp pārredzamību un kredītiestāžu slogu ir ļoti neliela un ka faktiskā un praktiskā 
īstenošana izrādītos „neskaidra”, jo informācija ne vienmēr ir pieejama.

Grozījums Nr. 474
Werner Langen

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, publicē 
datus par šo darījumu apjomu un cenu un 
laiku, kad tie tikuši noslēgti. Šo 
informāciju dara zināmu, izmantojot 
apstiprinātu publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, uz kuriem attiecas 
24. pantā minētie tirdzniecības 
pienākumi, publicē datus par šo darījumu 
apjomu un cenu un laiku, kad tie tikuši 
noslēgti. Šo informāciju dara zināmu, 
izmantojot apstiprinātu publicēšanas 
struktūru.

Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
tādiem nefinansiālu darījumu partneru 
atvasināto instrumentu darījumiem, kas 
samazina objektīvi nosakāmus riskus, 
kuri ir tieši saistīti ar konkrētā darījumu 
partnera saimniecisko darbību vai tās 
finansēšanu.
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Or. en

Pamatojums

Atvasinātie instrumenti, ko izmanto komercsabiedrības, ir pielāgoti, lai elastīgi un efektīvi 
ierobežotu riskus no ikdienas pamatdarbības. Šis grozījums ļautu atbrīvot šos darījumus no 
pārredzamības prasības, jo šādu pielāgotu darījumu publiskošana visticamāk radītu 
konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 475
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru, tik tuvu 
reāllaikam, cik tas tehniski iespējams. 
Attiecībā uz elektronisko tirdzniecību 
laika nobīde līdz brīdim, kad 
pēctirdzniecības informācija ir pieejama, 
izpildē nepārsniedz divkāršu latentumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 476
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kuriem var piemērot 
klīringu vai par kuriem ir paziņots 
darījumu reģistriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] [6.] pantu, vai kurus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti. Šo informāciju dara 
zināmu, izmantojot apstiprinātu 
publicēšanas struktūru.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kuras vai nu 
savā, vai klientu vārdā veic darījumus ar 
obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai par kuriem ir publicēts prospekts, 
kā noteikts Direktīvā 2003/71EK, emisijas 
kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū, vai kurus tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, ievērojot, ka 
attiecīgajiem darījumiem ir jāpiemēro 
obligāts klīrings, publicē datus par šo 
darījumu apjomu un cenu un laiku, kad tie 
tikuši noslēgti, ievērojot, ka darījums ir 
saistīts ar likvīdu finanšu instrumentu un 
darījuma apjoms ir vienāds vai mazāks 
par standarta tirgus apjomu. Šo 
informāciju dara zināmu, izmantojot 
apstiprinātu publicēšanas struktūru.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 10. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 10. pantu, paredz 
atliktu ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar obligācijām, strukturētiem 

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 10. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 10. pantu, paredz 
atliktu ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar obligācijām, strukturētiem 
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finanšu produktiem, emisijas kvotām vai 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, šo 
iespēju piemēro arī šiem darījumiem, kad 
tie tiek veikti ārpus regulētiem tirgiem,
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām.

finanšu produktiem, emisijas kvotām vai 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, šo 
iespēju piemēro arī šiem darījumiem, kad 
tie tiek veikti ārpus regulētiem tirgiem un
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 10. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 10. pantu, paredz 
atliktu ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar obligācijām, strukturētiem 
finanšu produktiem, emisijas kvotām vai 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, šo 
iespēju piemēro arī šiem darījumiem, kad 
tie tiek veikti ārpus regulētiem tirgiem,
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām.

2. Informācija, kas tiek publicēta atbilstīgi 
1. punktam, un termiņi, kurā tā tiek 
publicēta, atbilst prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar 10. pantu. Ja pasākumi, kas 
pieņemti saskaņā ar 10. pantu, paredz 
atliktu ziņošanu attiecībā uz konkrētiem 
darījumiem ar obligācijām, strukturētiem 
finanšu produktiem, emisijas kvotām vai 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, šo
iespēju piemēro arī šiem darījumiem, kad 
tie tiek veikti ārpus regulētiem tirgiem un
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentās iestādes var pilnvarot 
ieguldījumu sabiedrības , lai tās atliktu 
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publicēšanu saskaņā ar 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus darbības apstākļus dažādās tirdzniecības vietās, arī ieguldījumu 
sabiedrībām, kas darbojas savā vai savu klientu vārdā, ir jābūt iespējai pieteikties 
atbrīvojumam vai informācijas publicēšanas atcelšanai ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
ieguldījumu sabiedrībām vai tirgus organizētājiem, kuri vada daudzpusēju tirdzniecības 
sistēmu vai regulētu tirdzniecības sistēmu. Tas ir būtiski, jo tikai ieguldījumu sabiedrības var 
pieteikties atbrīvojumam vai informācijas publicēšanas atcelšanai, ja tirdzniecība tiek veikta 
tikai ārpusbiržā.

Grozījums Nr. 480
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai norādītu:

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

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu noteikt EVTI.

Grozījums Nr. 481
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – 1. daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
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Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) EVTI norāda principus un kritērijus, 
saskaņā ar kuriem noteikumus attiecībā 
uz apstiprinātu publicēšanas struktūru 
izmantošanu, kā minēts 1. punktā, 
neattiecina uz ieguldījumu sabiedrībām, 
kuras veic nosacīti maz darījumu ar 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem instrumentiem. Šādos 
gadījumos EVTI paredz īpašus 
noteikumus attiecībā uz tādas 
informācijas obligāto saturu un formātu, 
kas publicēta, izmantojot pašu patentētas 
informācijas atklāšanas sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 483
Alfredo Pallone

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI norāda principus un kritērijus, 
saskaņā ar kuriem noteikumus attiecībā 
uz apstiprinātu publicēšanas struktūru 
izmantošanu, kā minēts 1. punktā, 
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neattiecina uz ieguldījumu sabiedrībām, 
kuras veic nosacīti maz darījumu ar 
obligācijām, strukturētiem finanšu 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem instrumentiem. Šādos 
gadījumos EVTI paredz īpašus 
noteikumus attiecībā uz tādas 
informācijas obligāto saturu un formātu, 
kas publicēta, izmantojot pašu patentētas 
informācijas atklāšanas sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 19. panta 3.a punktu.

Grozījums Nr. 484
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas dalībnieki vismaz 
piecus gadus nodrošina kompetentās 
iestādes piekļuvi būtiskiem datiem, kas 
attiecas uz visiem finanšu instrumentu 
rīkojumiem, kurus tie reklamējuši savās 
sistēmās. Uzskaita visu informāciju, kas 
nepieciešama 23. panta 1. un 2. punkta 
vajadzībām. EVTI ir veicinoša un 
koordinējoša loma saistībā ar kompetentās 
iestādes pieeju informācijai atbilstīgi šā 
punkta nosacījumiem.

2. Regulēta tirgus un daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas dalībnieki vismaz 
piecus gadus nodrošina kompetentās 
iestādes piekļuvi būtiskiem datiem, kas 
attiecas uz visiem finanšu instrumentu 
rīkojumiem, kurus tie reklamējuši savās 
sistēmās. Uzskaita visu informāciju, kas 
nepieciešama 23. panta 1. un 2. punkta 
vajadzībām. EVTI ir veicinoša un 
koordinējoša loma saistībā ar kompetentās 
iestādes pieeju informācijai atbilstīgi šā 
punkta nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Markus Ferber
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Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas dalībnieki vismaz 
piecus gadus nodrošina kompetentās 
iestādes piekļuvi būtiskiem datiem, kas 
attiecas uz visiem finanšu instrumentu 
rīkojumiem, kurus tie reklamējuši savās 
sistēmās. Uzskaita visu informāciju, kas 
nepieciešama 23. panta 1. un 2. punkta
vajadzībām. EVTI ir veicinoša un 
koordinējoša loma saistībā ar kompetentās 
iestādes pieeju informācijai atbilstīgi šā 
punkta nosacījumiem.

2. Regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un regulētās 
tirdzniecības sistēmas dalībnieki vismaz 
piecus gadus nodrošina kompetentās 
iestādes piekļuvi būtiskiem datiem, kas 
attiecas uz visiem finanšu instrumentu 
rīkojumiem, kurus tie reklamējuši savās 
sistēmās. Uzskaita visu informāciju, kas 
nepieciešama 23. panta 1. un 3. punkta
vajadzībām. EVTI ir veicinoša un 
koordinējoša loma saistībā ar kompetentās 
iestādes pieeju informācijai atbilstīgi šā 
punkta nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrības, kas veic 
darījumus ar finanšu instrumentiem, sniedz 
informāciju par šādiem darījumiem 
kompetentai iestādei iespējami ātrāk un ne 
vēlāk kā nākamās darbdienas beigās. 
Kompetentās iestādes saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] 89. pantu nosaka pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka arī 
kompetentā iestāde minētajiem finanšu 
instrumentiem visatbilstošākajā tirgū 
likviditātes ziņā saņem šo informāciju.

1. Ieguldījumu sabiedrības, kas veic 
darījumus ar finanšu instrumentiem, sniedz 
informāciju par šādiem darījumiem 
kompetentai iestādei iespējami ātrāk un ne 
vēlāk kā nākamās darbdienas beigās. 
Kompetentās iestādes saskaņā ar direktīvas 
[jaunā FITD] 89. pantu nosaka pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka arī EVTI 
un kompetentā iestāde minētajiem finanšu 
instrumentiem visatbilstošākajā tirgū 
likviditātes ziņā saņem šo informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
nepiemēro finanšu instrumentiem, kurus 
nav atļauts tirgot vai kurus netirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, finanšu 
instrumentiem, kuru vērtība nav atkarīga 
no tāda finanšu instrumenta vērtības, 
kuru atļauts tirgot vai kuru tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ne arī 
finanšu instrumentiem, kuriem nav vai 
visticamāk nebūs ietekmes uz finanšu 
instrumentu, kuru atļauts tirgot un tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka ieguldījumu sabiedrības ziņo arī par darījumiem, ko tās veic ārpusbiržā.

Grozījums Nr. 488
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
nepiemēro finanšu instrumentiem, kurus 
nav atļauts tirgot vai kurus netirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, finanšu 
instrumentiem, kuru vērtība nav atkarīga 
no tāda finanšu instrumenta vērtības, 

svītrots
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kuru atļauts tirgot vai kuru tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ne arī 
finanšu instrumentiem, kuriem nav vai 
visticamāk nebūs ietekmes uz finanšu 
instrumentu, kuru atļauts tirgot un tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
nepiemēro finanšu instrumentiem, kurus 
nav atļauts tirgot vai kurus netirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, finanšu 
instrumentiem, kuru vērtība nav atkarīga 
no tāda finanšu instrumenta vērtības, kuru 
atļauts tirgot vai kuru tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, ne arī finanšu 
instrumentiem, kuriem nav vai visticamāk 
nebūs ietekmes uz finanšu instrumentu, 
kuru atļauts tirgot un tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā.

2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
nepiemēro finanšu instrumentiem, kurus 
nav atļauts tirgot vai kurus netirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, finanšu 
instrumentiem, kuru vērtība nav atkarīga 
no tāda finanšu instrumenta vērtības, kuru 
atļauts tirgot vai kuru tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, ne arī finanšu 
instrumentiem, kuriem nav vai visticamāk 
nebūs ietekmes uz finanšu instrumentu, 
kuru atļauts tirgot un tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Markus Ferber

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

2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
nepiemēro finanšu instrumentiem, kurus 
nav atļauts tirgot vai kurus netirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, finanšu 
instrumentiem, kuru vērtība nav atkarīga 
no tāda finanšu instrumenta vērtības, kuru 
atļauts tirgot vai kuru tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, ne arī finanšu 
instrumentiem, kuriem nav vai visticamāk 
nebūs ietekmes uz finanšu instrumentu, 
kuru atļauts tirgot un tirgo daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā.

2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
nepiemēro finanšu instrumentiem, kurus 
nav atļauts tirgot vai kurus netirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, finanšu 
instrumentiem, kuru vērtība nav atkarīga 
no tāda finanšu instrumenta vērtības, kuru 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuru tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ne arī 
finanšu instrumentiem, kuriem nav vai 
visticamāk nebūs ietekmes uz finanšu 
instrumentu, kuru atļauts tirgot un tirgo 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu sabiedrībā, kuri atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma veikšanu, un veidu, kādā 
identificēt attiecīgās ieguldījumu 
sabiedrības. Ziņojumos par darījumiem, 
kas nav veikti regulētā tirgū, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, ietver norādi, ar kuru 
identificē darījumu veidus atbilstīgi 

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru vārdā
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, un veidu, kādā identificēt 
attiecīgās ieguldījumu sabiedrības. 
Ziņojumos par darījumiem, kas nav veikti 
regulētā tirgū, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā, 
ietver norādi, ar kuru identificē darījumu 
veidus atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.
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pasākumiem, kas jāpieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 
20. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan tik detalizēti ziņojumi būtu pārmērīgs slogs regulatoriem, ieguldījumu sabiedrībām ir 
jāglabā informācija atbilstīgā formātā, lai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā viņi 
varētu izmeklēšanā norādīt indivīdu vai algoritmu, kas veicis konkrēto tirdzniecības darījumu.

Grozījums Nr. 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
sabiedrībā, kuri atbildīgi par ieguldījumu 
lēmuma pieņemšanu un darījuma veikšanu, 
un veidu, kādā identificēt attiecīgās 
ieguldījumu sabiedrības. Ziņojumos par 
darījumiem, kas nav veikti regulētā tirgū, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ietver 
norādi, ar kuru identificē darījumu veidus 
atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu veidu, 
aktīvu kategoriju, nosaukumu un skaitu, to 
daudzumu, izpildes datumu un laiku, 
darījumu cenām, norādi klientu 
identificēšanai, kuru labā ieguldījumu 
sabiedrība ir veikusi šo darījumu, norādi to 
personu un datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu sabiedrībā, kuri atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma veikšanu, un veidu, kādā 
identificēt attiecīgās ieguldījumu
sabiedrības. Ziņojumos par darījumiem, 
kas nav veikti regulētā tirgū, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, ietver norādi, ar kuru 
identificē darījumu veidus atbilstīgi 
pasākumiem, kas jāpieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 
20. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekventu pozīciju piemērošanu visās tirdzniecības vietās, darījumi, kas 
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nav saistīti ar attiecīgo komerciālo risku, ir jāatzīmē un par tiem ir jāziņo standarta 
salīdzināmā formātā centrālai sistēmai, ko vada EVTI. Dati šajā sistēmā ļaus kompetentajām 
iestādēm īslaicīgi ierobežot tādu turpmāku pozīciju veidošanu, kuras neder ierobežošanas 
nolūkam. Tā arī palīdz kompetentajām iestādēm uzraudzīt un mīkstināt lielus un sistēmiskus 
riskus.

Grozījums Nr. 493
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
sabiedrībā, kuri atbildīgi par ieguldījumu 
lēmuma pieņemšanu un darījuma veikšanu, 
un veidu, kādā identificēt attiecīgās 
ieguldījumu sabiedrības. Ziņojumos par 
darījumiem, kas nav veikti regulētā tirgū, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ietver 
norādi, ar kuru identificē darījumu veidus 
atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
sabiedrībā, kuri atbildīgi par ieguldījumu 
lēmuma pieņemšanu un darījuma veikšanu, 
un veidu, kādā identificēt attiecīgās 
ieguldījumu sabiedrības. Ziņojumos par 
darījumiem, kas nav veikti regulētā tirgū, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmā, ietver 
norādi, ar kuru identificē darījumu veidus 
atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu sabiedrībā, kuri atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma veikšanu, un veidu, kādā 
identificēt attiecīgās ieguldījumu 
sabiedrības. Ziņojumos par darījumiem, 
kas nav veikti regulētā tirgū, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, ietver norādi, ar kuru 
identificē darījumu veidus atbilstīgi 
pasākumiem, kas jāpieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 
20. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to algoritmu un 
algoritmu ierosinātāju identificēšanai, kuri 
atbildīgi par ieguldījumu lēmuma 
pieņemšanu un darījuma veikšanu, un 
veidu, kādā identificēt attiecīgās 
ieguldījumu sabiedrības. Ziņojumos par 
darījumiem, kas nav veikti regulētā tirgū, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ietver 
norādi, ar kuru identificē darījumu veidus 
atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Regulatori ir ieinteresēti identificēt fizisku vai juridisku personu, kura pieņēma lēmumu par 
tirdzniecību. Ņemot vērā to, ka klienti var precizēt tos algoritmus, kurus tie vēlas, lai 
ieguldījumu sabiedrība izmantotu, lai īstenotu to mērķus vai ļautu ieguldījumu sabiedrībai 
noteikt, kuru algoritmu izmantot labākas izpildes nodrošināšanai; tieši algoritmu 
izmantojušās personas identitāte ir noderīga regulatoram.

Grozījums Nr. 495
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu veidu, 
aktīvu kategoriju, nosaukumu un skaitu, to 
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izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
sabiedrībā, kuri atbildīgi par ieguldījumu 
lēmuma pieņemšanu un darījuma veikšanu, 
un veidu, kādā identificēt attiecīgās 
ieguldījumu sabiedrības. Ziņojumos par 
darījumiem, kas nav veikti regulētā tirgū, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ietver 
norādi, ar kuru identificē darījumu veidus 
atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.

daudzumu, izpildes datumu un laiku, 
darījumu cenām, norādi klientu 
identificēšanai, kuru labā ieguldījumu 
sabiedrība ir veikusi šo darījumu, norādi to 
personu un datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu sabiedrībā, kuri atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma veikšanu, un veidu, kādā 
identificēt attiecīgās ieguldījumu 
sabiedrības. Turklāt par darījumiem, kas 
saistīti ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, ziņojumā jānorāda, vai 
šādus darījumus var uzskatīt par bona 
fide ierobežojošiem darījumiem.
Ziņojumos par darījumiem, kas nav veikti 
regulētā tirgū, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā, 
ietver norādi, ar kuru identificē darījumu 
veidus atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 496
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a. Ieguldījumu sabiedrībām jāveic 
iekšēji reģistri, kas jādara pieejami 
kompetentajām iestādēm pēc to 
pieprasījuma, tajā skaitā norāde 
identificēt klientus, kuru vārdā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi 
darījumu, un norāde identificēt personas 
un datoralgoritmus ieguldījumu 
sabiedrībā, kuri atbildīgi par lēmuma 
pieņemšanu un darījuma veikšanu.

Or. en
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Pamatojums

Lai gan tik detalizēti ziņojumi būtu pārmērīgs slogs regulatoriem, ieguldījumu sabiedrībām ir 
jāglabā informācija atbilstīgā formātā, lai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā viņi 
varētu izmeklēšanā norādīt indivīdu vai algoritmu, kas veicis konkrēto tirdzniecības darījumu.

Grozījums Nr. 497
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrības, kas pārsūta 
rīkojumus, ietver pārsūtītajā rīkojumā visu 
informāciju, kas nepieciešama 1. un 
3. punkta vajadzībām. Ieguldījumu 
sabiedrības var izvēlēties paziņot par 
pārsūtīto rīkojumu saskaņā ar 1. punkta 
prasībām, nevis ietvert norādes to klientu 
identificēšanai, kuru vārdā ieguldījumu 
sabiedrība ir pārsūtījusi šo rīkojumu vai 
norādes to personu un datoralgoritmu 
identificēšanai ieguldījumu sabiedrībā, kas 
atbildīgas par ieguldījuma lēmuma 
pieņemšanu un darījuma veikšanu.

4. Ieguldījumu sabiedrības, kas pārsūta 
rīkojumus, ietver pārsūtītajā rīkojumā visu 
informāciju, kas nepieciešama 1. un 
3. punkta vajadzībām. Ieguldījumu 
sabiedrības var izvēlēties paziņot par 
pārsūtīto rīkojumu saskaņā ar 1. punkta 
prasībām, nevis ietvert norādes to galīgo 
klientu identificēšanai, kuru vārdā 
ieguldījumu sabiedrība ir pārsūtījusi šo 
rīkojumu vai norādes to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
sabiedrībā, kas atbildīgas par ieguldījuma 
lēmuma pieņemšanu un darījuma veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 498
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas organizētājs ziņo 
par darījumiem, kas veikti ar to platformā 
tirgotiem instrumentiem, kurus, izmantojot 

5. Regulēta tirgus un  daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas organizētājs ziņo par 
darījumiem, kas veikti ar to platformā 
tirgotiem instrumentiem, kurus, izmantojot 
to sistēmas, veikusi sabiedrība, kurai 
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to sistēmas, veikusi sabiedrība, kurai 
saskaņā ar 1. un 3. punktu nepiemēro šo 
regulu.

saskaņā ar 1. un 3. punktu nepiemēro šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ziņojot par norādi klientu 
identificēšanai, kā noteikts 3. un 
4. punktā, ieguldījumu sabiedrības 
izmanto:
i) „Legal Etity Idetifier”, kas izveidots, lai 
ar 20 ciparu un burtu kodu identificētu 
klientus, kuri ir juridiskas personas;
ii) identifikatoru, kas piešķirts saskaņā ar 
EVTI izstrādātajiem regulatīvajiem 
tehniskajiem standartiem attiecībā uz 
fiziskām personām un vienībām, uz 
kurām neattiecas juridisko personu 
identifikators (LEI).
Šajā sakarā katra dalībvalsts nosaka 
identifikatoru, kas ļauj identificēt tās 
valsts piederīgos un visas citas juridiskās 
vienības, kas dibinātas tās teritorijā. 
Dalībvalsts vismaz valsts līmenī nosaka, 
ka katrai valsts vai juridiskajai vienībai 
attiecīgajā dalībvalstī ir unikāls 
identifikators.
Katra dalībvalsts arī ir tiesīga pārsūtīt 
jebkuru valsts identifikatoru darījumu 
ziņojumos citām dalībvalstīm saskaņā ar 
1. un 7. punktu, neskarot piemērojamos 
noteikumus [Direktīva 95/46/EK] par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
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Katra dalībvalsts nodrošina, ka šie 
identifikatori ļauj dalībvalstīm ātri 
noskaidrot klienta identitāti vai nu ar 
klienta identitātes pārsūtīšanu (vārds), vai 
ar mehānismu, kas atklāj klienta identitāti 
(vārds), neprasot iesniegt ad hoc 
pieprasījumu attiecīgajai ieguldījumu 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 
apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma, kuru 
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, regulēta tirdzniecības 
sistēma vai apstiprināta ziņošanas sistēma, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var neievērot. Gadījumos, ja 
par darījumiem saskaņā ar Regulas [..] 
(ETIR) [7.] pantu ir ziņots darījumu 
reģistriem, un ja šie ziņojumi ietver 
informāciju, kas pieprasīta 1. un 3. punktā, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var uzskatīt par izpildītu.

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 
apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma, kuru 
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, regulēta tirdzniecības 
sistēma vai apstiprināta ziņošanas sistēma, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var neievērot. Gadījumos, ja 
par darījumiem saskaņā ar Regulas [..] 
(ETIR) [6.] pantu ir ziņots darījumu 
reģistriem, kas ir apstiprināti kā 
apstiprinātas ziņošanas sistēmas, un ja šie 
ziņojumi ietver informāciju, kas pieprasīta 
1. un 3. punktā, 1. punktā noteikto 
ieguldījumu sabiedrības pienākumu var 
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uzskatīt par izpildītu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvairās no divkāršas ziņošanas, tāpēc pozitīvi ir vērtējama iespēja apstiprināt darījumu 
reģistrus kā apstiprinātas ziņošanas sistēmas.

Grozījums Nr. 501
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 
apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma, kuru 
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, regulēta 
tirdzniecības sistēma vai apstiprināta 
ziņošanas sistēma, 1. punktā noteikto 
ieguldījumu sabiedrības pienākumu var 
neievērot. Gadījumos, ja par darījumiem 
saskaņā ar Regulas [..] (ETIR) [7.] pantu ir 
ziņots darījumu reģistriem, un ja šie 
ziņojumi ietver informāciju, kas pieprasīta 
1. un 3. punktā, 1. punktā noteikto 
ieguldījumu sabiedrības pienākumu var 
uzskatīt par izpildītu.

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 
apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma, kuru 
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma vai apstiprināta 
ziņošanas sistēma, 1. punktā noteikto 
ieguldījumu sabiedrības pienākumu var 
neievērot. Gadījumos, ja par darījumiem 
saskaņā ar Regulas [..] (ETIR) [7.] pantu ir 
ziņots darījumu reģistriem, un ja šie 
ziņojumi ietver informāciju, kas pieprasīta 
1. un 3. punktā, 1. punktā noteikto 
ieguldījumu sabiedrības pienākumu var 
uzskatīt par izpildītu.

Or. en
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Grozījums Nr. 502
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 
apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma, kuru 
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, regulēta tirdzniecības 
sistēma vai apstiprināta ziņošanas sistēma, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var neievērot. Gadījumos, ja 
par darījumiem saskaņā ar Regulas [..] 
(ETIR) [7.] pantu ir ziņots darījumu 
reģistriem, un ja šie ziņojumi ietver 
informāciju, kas pieprasīta 1. un 3. punktā, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var uzskatīt par izpildītu.

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 
apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma, kuru 
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, regulēta tirdzniecības 
sistēma vai apstiprināta ziņošanas sistēma, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var neievērot. Gadījumos, ja 
par darījumiem saskaņā ar Regulas [..] 
(ETIR) [9.] pantu ir ziņots darījumu 
reģistriem, un ja šie ziņojumi ietver 
informāciju, kas pieprasīta 1. un 3. punktā, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var uzskatīt par izpildītu.

Or. en

Grozījums Nr. 503
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 

6. Ziņojumus kompetentajai iestādei nosūta 
vai nu pati ieguldījumu sabiedrība, 
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apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma, kuru 
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, regulēta tirdzniecības 
sistēma vai apstiprināta ziņošanas sistēma, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var neievērot. Gadījumos, ja 
par darījumiem saskaņā ar Regulas [..] 
(ETIR) [7.] pantu ir ziņots darījumu 
reģistriem, un ja šie ziņojumi ietver 
informāciju, kas pieprasīta 1. un 3. punktā, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var uzskatīt par izpildītu.

apstiprināta ziņošanas sistēma, kas rīkojas 
tās vārdā, vai regulētais tirgus vai 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai 
regulēta tirdzniecības sistēma, kuru
sistēmās darījums ir noslēgts. Tirdzniecības 
saskaņošanas vai ziņošanas sistēmas, 
tostarp darījumu reģistrus, kas reģistrēti vai 
atzīti atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
VI sadaļai, kompetentās iestādes var atzīt 
par apstiprinātām ziņošanas sistēmām. Ja 
par darījumiem kompetentai iestādei tieši 
ziņo regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma, regulēta tirdzniecības 
sistēma vai apstiprināta ziņošanas sistēma, 
1. punktā noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var neievērot. Gadījumos, ja 
par darījumiem saskaņā ar Regulas [..] 
(ETIR) [7.] pantu ir ziņots darījumu 
reģistriem, un ja šie ziņojumi ietver 
informāciju, kas pieprasīta 1. un 3. punktā, 
tajā skaitā attiecīgos regulatīvos tehniskos 
standartus attiecībā uz ziņojumu formātu 
un saturu, un ja tos sistemātiski pārsūta 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
1. punktā noteiktajā termiņā, 1. punktā 
noteikto ieguldījumu sabiedrības 
pienākumu var uzskatīt par izpildītu.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
23. pants – 7. punkts – 1. daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes pārsūta visu 
saskaņā ar šo pantu saņemto informāciju 
vienotai sistēmai, ko nosaka EVTI, lai 
ziņotu par darījumiem ES līmenī. Vienotā 
sistēma ļauj attiecīgajai kompetentajai 
iestādei piekļūt visai saskaņā ar šo pantu 
sniegtajai informācijai.
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Or. en

Pamatojums

Ziņotajai informācijai par darījumiem pēc iespējas drīzāk jābūt viegli pieejamai EVTI 
noteiktā vienotā sistēmā Eiropas līmenī, nevis tikai kā pārskata noteikuma rezultātam divus 
gadus pēc ierosinātās TIR stāšanās spēkā. Turklāt EVTI ir jāizstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projekti, lai noteiktu mehānismu efektīvai informācijas apmaiņai starp šo sistēmu 
un kompetentajām iestādēm. (ECB ieteikums)

Grozījums Nr. 505
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saskaņā ar 1. un 3. punktu publicējamās 
informācijas datu standartus un formātu, 
tostarp metodes un struktūru, kas 
izmantojamas, ziņojot par finanšu 
darījumiem, un šādu ziņojumu formu un 
saturu;

a) saskaņā ar 1. un 3. punktu ziņojamās 
informācijas datu standartus un formātu, 
tostarp metodes un struktūru, kas 
izmantojamas, ziņojot par finanšu 
darījumiem, un šādu ziņojumu formu un 
saturu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 1. un 3. pantu par darījumiem ziņo, nevis tos publicē.

Grozījums Nr. 506
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nopirkto un pārdoto instrumentu 
atsauces datus, to daudzumu, izpildes 
datumu un laiku, darījumu cenas, norādi 
klientu identificēšanai, kuru labā
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 

c) nopirkto un pārdoto instrumentu 
atsauces datus, to daudzumu, izpildes 
datumu un laiku, darījumu cenas, norādi 
klientu identificēšanai, kuru vārdā
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
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darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu sabiedrībā, kuri atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma veikšanu, un veidu, kādā 
identificēt attiecīgās ieguldījumu 
sabiedrības, veidu, kādā darījums ir veikts, 
un datu laukus, kas nepieciešami darījumu 
ziņojumu apstrādei un analīzei atbilstīgi 
3. punktam.

darījumu, un veidu, kādā identificēt 
attiecīgās ieguldījumu sabiedrības, veidu, 
kādā darījums ir veikts, un datu laukus, kas 
nepieciešami darījumu ziņojumu apstrādei 
un analīzei atbilstīgi 3. punktam.

Or. en

Pamatojums

Lai gan tik detalizēti ziņojumi būtu pārmērīgs slogs regulatoriem, ieguldījumu sabiedrībām ir 
jāglabā informācija atbilstīgā formātā, lai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā viņi 
varētu izmeklēšanā norādīt indivīdu vai algoritmu, kas veicis konkrēto tirdzniecības darījumu.

Grozījums Nr. 507
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nopirkto un pārdoto instrumentu 
atsauces datus, to daudzumu, izpildes 
datumu un laiku, darījumu cenas, norādi 
klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu sabiedrībā, kuri atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma veikšanu, un veidu, kādā 
identificēt attiecīgās ieguldījumu 
sabiedrības, veidu, kādā darījums ir veikts, 
un datu laukus, kas nepieciešami darījumu 
ziņojumu apstrādei un analīzei atbilstīgi 
3. punktam.

c) nopirkto un pārdoto instrumentu 
atsauces datus, to daudzumu, izpildes 
datumu un laiku, darījumu cenas, norādi 
klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to algoritmu un 
algoritmu ierosinātāju identificēšanai, kuri 
atbildīgi par ieguldījumu lēmuma 
pieņemšanu un darījuma veikšanu, un 
veidu, kādā identificēt attiecīgās 
ieguldījumu sabiedrības, veidu, kādā 
darījums ir veikts, un datu laukus, kas 
nepieciešami darījumu ziņojumu apstrādei 
un analīzei atbilstīgi 3. punktam.

Or. en
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Pamatojums

Regulatori ir ieinteresēti identificēt fizisku vai juridisku personu, kura pieņēma lēmumu par 
tirdzniecību. Ņemot vērā to, ka klienti var precizēt tos algoritmus, kurus tie vēlas, lai 
ieguldījumu sabiedrība izmantotu, lai īstenotu to mērķus vai ļautu ieguldījumu sabiedrībai 
noteikt, kuru algoritmu izmantot labākas izpildes nodrošināšanai; tieši algoritmu 
izmantojušās personas identitāte ir noderīga regulatoram.

Grozījums Nr. 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vienotās sistēmas, kas minēta 
7. punktā, apstrādi un procedūras 
informācijas apmaiņai starp šo sistēmu 
un kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ziņotajai informācijai par darījumiem pēc iespējas drīzāk jābūt viegli pieejamai EVTI 
noteiktā vienotā sistēmā Eiropas līmenī, nevis tikai kā pārskata noteikuma rezultātam divus 
gadus pēc ierosinātās TIR stāšanās spēkā. Turklāt EVTI ir jāizstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projekti, lai noteiktu mehānismu efektīvai informācijas apmaiņai starp šo sistēmu 
un kompetentajām iestādēm. (ECB ieteikums)

Grozījums Nr. 509
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kritērijus, kas nosaka bona fide 
ierobežojošas ar precēm saistītas darbības, 
un ar tiem saistītus pierādījumus, ko 
pieprasa ieguldījumu sabiedrības, lai 
nodrošinātu savu prasību attiecībā uz 
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darījumu atbilstību noteiktajiem 
kritērijiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 510
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) nosacījumus, ar kādiem dalībvalstis 
izstrādā, piešķir un uztur identifikatorus, 
un nosacījumus, ar kādiem šos valstu 
identifikatorus izmanto ieguldījumu 
sabiedrības, lai saskaņā ar 3.– 5. punktu 
paredzētu norādi klientu identificēšanai 
darījumu ziņojumos, kas tām jāizstrādā 
saskaņā ar 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 511
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) pasākumus, kas dalībvalstīm jāveic, lai 
nodrošinātu, ka jebkurai dalībvalstij ir 
efektīva piekļuve ieguldījumu sabiedrības 
klientu identitātei (vārds) sistēmā, kuras 
mērķis ir valsts klientu identifikācijas 
kodu dekodēšana, neparedzot ad hoc 
pieprasījumu iesniegšanu attiecīgajai 
ieguldījumu sabiedrībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 512
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus līdz [..].

EVTI iesniedz šo regulējošo tehnisko 
standartu projektus līdz [..]. Standartu 
projektos ņem vērā vajadzību pēc 
konsekventas pieejas ar pienākumiem un 
regulatīvos tehniskos standartus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Regulas 
[…/…ETIR] 9. pantu.

Or. en

Pamatojums

Izmaksu un sistēmiskā riska uzraudzības nolūkā ir būtiski, lai ziņošanas pienākums 
uzraudzītājiem ir saskaņots FITD un ETIR.

Grozījums Nr. 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
23. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI ziņo Komisijai par šā panta 
darbību, tostarp par to, vai saņemto un 
starp kompetentajām iestādēm savstarpēji 
nodoto darījumu pārskatu saturs un formāts 
visaptveroši ļauj uzraudzīt ieguldījumu 
sabiedrību darbību atbilstoši 21. pantam. 
Komisija var veikt pasākumus jebkuru 
izmaiņu ierosināšanai, tostarp, lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti EVTI 
norādītā sistēmā, nevis nosūtīti 
kompetentajām iestādēm, kas ļautu 

9. Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI ziņo Komisijai par šā panta 
darbību, tostarp par to, vai saņemto un 
starp 7. punktā minēto vienoto sistēmu un 
kompetentajām iestādēm savstarpēji 
nodoto darījumu pārskatu saturs un formāts 
visaptveroši ļauj uzraudzīt ieguldījumu 
sabiedrību darbību atbilstoši 21. pantam. 
Komisija var veikt pasākumus jebkuru 
izmaiņu ierosināšanai, tostarp, lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti tikai 
7. punktā minētajā vienotajā sistēmā, 
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attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kas paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

nevis nosūtīti kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ziņotajai informācijai par darījumiem pēc iespējas drīzāk jābūt viegli pieejamai EVTI 
noteiktā vienotā sistēmā Eiropas līmenī, nevis tikai kā pārskata noteikuma rezultātam divus 
gadus pēc ierosinātās TIR stāšanās spēkā. Turklāt EVTI ir jāizstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projekti, lai noteiktu mehānismu efektīvai informācijas apmaiņai starp šo sistēmu 
un kompetentajām iestādēm. (ECB ieteikums)

Grozījums Nr. 514
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI ziņo Komisijai par šā panta 
darbību, tostarp par to, vai saņemto un 
starp kompetentajām iestādēm savstarpēji 
nodoto darījumu pārskatu saturs un formāts 
visaptveroši ļauj uzraudzīt ieguldījumu 
sabiedrību darbību atbilstoši 21. pantam. 
Komisija var veikt pasākumus jebkuru 
izmaiņu ierosināšanai, tostarp, lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti EVTI 
norādītā sistēmā, nevis nosūtīti 
kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kas paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

9. Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI ziņo Komisijai par šā panta 
darbību, tostarp par tās saikni ar 
saistītajiem ziņošanas pienākumiem 
saskaņā ar Regulu [ETIR] un par to, vai 
saņemto un starp kompetentajām iestādēm 
savstarpēji nodoto darījumu pārskatu saturs 
un formāts visaptveroši ļauj uzraudzīt 
ieguldījumu sabiedrību darbību atbilstoši 
šīs regulas 21. pantam. Komisija var veikt 
pasākumus jebkuru izmaiņu ierosināšanai, 
tostarp, lai nodrošinātu, ka darījumi tiek 
ievadīti EVTI norādītā sistēmā, nevis 
nosūtīti kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kas paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI ziņo Komisijai par šā panta 
darbību, tostarp par to, vai saņemto un 
starp kompetentajām iestādēm savstarpēji 
nodoto darījumu pārskatu saturs un formāts 
visaptveroši ļauj uzraudzīt ieguldījumu 
sabiedrību darbību atbilstoši 21. pantam. 
Komisija var veikt pasākumus jebkuru 
izmaiņu ierosināšanai, tostarp, lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti EVTI 
norādītā sistēmā, nevis nosūtīti 
kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kas paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

9. Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI ziņo Komisijai par šā panta 
darbību, tostarp par tās saikni ar 
saistītajiem ziņošanas pienākumiem 
saskaņā ar Regulu [ETIR] un par to, vai 
saņemto un starp kompetentajām iestādēm 
savstarpēji nodoto darījumu pārskatu saturs 
un formāts visaptveroši ļauj uzraudzīt 
ieguldījumu sabiedrību darbību atbilstoši 
21. pantam. Komisija var veikt pasākumus 
jebkuru izmaiņu ierosināšanai, tostarp, lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti EVTI 
norādītā sistēmā, nevis nosūtīti 
kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kas paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Pamatojums

Izmaksu un sistēmiskā riska uzraudzības nolūkā ir būtiski, lai ziņošanas pienākums 
uzraudzītājiem ir saskaņots FITD un ETIR.

Grozījums Nr. 516
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23. pants – 9. punkts – 1. daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērstu divkāršu ziņošanu par vienu 
un to pašu informāciju, pārskatus, ko 
iesniedz darījumu reģistriem, kurus 
attiecīgajiem instrumentiem reģistrē vai 
atzīst atbilstīgi regulai [ETIR], un kas 
satur visu darījumu pārskatu sniegšanai 
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nepieciešamo informāciju, nav jāsniedz 
kompetentajām iestādēm; šos pārskatus 
kompetentajām iestādēm jāsūta darījumu 
reģistriem. Atbilstīgi ir jāgroza regula 
[ETIR].

Or. en

Pamatojums

Ņemts no FITD 29. apsvēruma. Šis ir svarīgs aspekts, tāpēc jāiekļauj arī šajā pantā.

Grozījums Nr. 517
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Papildu ziņošanas prasības

Iestādes vismaz vispārināti ziņo par 
līgumu par pirkšanu ar atpirkšanu, 
vērtspapīru aizdošanas un visu veidu 
apgrūtinājumu vai clawback pasākumu 
līmeni. Līgumi par pirkšanu ar 
atpirkšanu jāreģistrē kā aizdevumi, nevis 
kā pārdošanas un atkārtotas pirkšanas 
līgumi. Šāda informācija jāpaziņo 
tirdzniecības repozitorijam vai 
centrālajam vērtspapīru depozitorijam, 
lai, inter alia, nodrošinātu EBI, EVTI, 
attiecīgo kompetento iestāžu, ESRK, 
attiecīgo centrālo banku un ECBS 
piekļuvi. Likvidācijas procedūrās 
nereģistrētiem clawback pasākumiem nav 
juridiska spēka.

Or. en

Pamatojums

Finanšu krīze apliecināja neskaidrību par īpašumtiesībām un pienākumiem, kas izriet no 
vērtspapīru aizdošanas un repo līgumiem. Ir arī atzīts, ka tas palielināja sistēmisko risku, kā 
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arī zaudējumus ieguldītājiem. Tas atbilst priekšlikumiem Kapitāla prasību direktīvā IV.

Grozījums Nr. 518
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Pienākums veikt darījumus regulētos 
tirgos vai daudzpusējās tirdzniecības 

sistēmās
1. Ieguldījumu sabiedrība veic visus savus 
darījumus regulētā tirgū vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmā, ja darījums atbilst 
visiem šiem kritērijiem:
a) tas ir ad hoc,
b) tas ir neregulārs,
c) to veic lielu ieguldījumu darījumu 
partneri,
d) tas ietilpst uzņēmējdarbības sakaros, ko 
raksturo darījumi, kuru apjoms ir lielāks 
par standarta tirgus apjomu, un kuros 
darījumus veic ārpus attiecīgās 
sabiedrības parasti izmantotajām 
sistēmām tās darbībā kā sistemātiskajam 
internalizētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

23.a pants
Pienākums nodrošināt instrumentu 

atsauces datus
1. Attiecībā uz instrumentiem, kurus ir 
ļauts tirgot regulētos tirgos vai kurus tirgo 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās [vai 
regulētās tirdzniecības sistēmās], šīs 
tirdzniecības vietas sistemātiski nodrošina 
EVTI un kompetentās iestādes ar 
identificējošiem instrumentu atsauces 
datiem darījumu ziņošanas nolūkā 
saskaņā ar 21. pantu. Šos konkrētā 
instrumenta atsauces datus iesniedz EVTI 
un kompetentajām iestādēm, pirms tiek 
uzsākta šī instrumenta tirdzniecība. 
Attiecībā uz citiem instrumentiem EVTI 
un kompetentās iestādes nodrošina, ka 
tirdzniecības apvienības un citas līdzīgas 
iestādes, kas apkopo un izdala 
instrumentu atsauces datus, nodrošina tās 
ar attiecīgiem atsauces datiem.
2. 1. punktā noteiktais pienākums attiecas 
tikai uz 23. panta 2. punktā noteiktajiem 
finanšu instrumentiem. Tāpēc tas 
neattiecas uz nevienu citu instrumentu.
3. 1. punktā minētos instrumentu atsauces 
datus attiecīgi atjaunina, lai nodrošinātu 
to atbilstību.
4. Lai ļautu kompetentajām iestādēm 
saskaņā ar 21. pantu uzraudzīt 
ieguldījumu sabiedrību darbības, lai 
nodrošinātu, ka tās darbojas godīgi, 
taisnīgi, profesionāli un tā, lai veicinātu 
tirgus integritāti, EVTI un kompetentās 
iestādes nosaka vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka:
a) EVTI un kompetentās iestādes efektīvi 
saņem instrumentu atsauces datus 
saskaņā ar 1. punktu;
b) saņemto datu kvalitāte ir atbilstīga 
darījumu ziņošanas nolūkam saskaņā ar 
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21. pantu;
c) instrumentu atsauces dati, kas saņemti 
saskaņā ar 1. punktu, ir efektīvi apmainīti 
starp attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm.
5. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu:
a) instrumentu atsauces datu standartus 
un formātus saskaņā ar 1. punktu, tostarp 
metodes un pasākumus datu un jebkuru 
atjauninājumu nogādāšanai EVTI un 
kompetentajām iestādēm, kā arī šo datu 
formātu un saturu;
b) pasākumus un nosacījumus, kas 
nepieciešami saistībā ar EVTI un 
kompetento iestāžu noteiktajiem 
pasākumiem saskaņā ar 4. punktu.
EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums veikt tirdzniecību regulētos 
tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās 
vai regulētās tirdzniecības sistēmās

Pienākums veikt tirdzniecību regulētos 
tirgos vai daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās

Or. en

Grozījums Nr. 521
Leonardo Domenici
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Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums veikt tirdzniecību regulētos 
tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās 
vai regulētās tirdzniecības sistēmās

Pienākums veikt tirdzniecību regulētos 
tirgos vai daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās

Or. en

Grozījums Nr. 522
Werner Langen

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums veikt tirdzniecību regulētos 
tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās 
vai regulētās tirdzniecības sistēmās

Pienākums veikt tirdzniecību regulētos 
tirgos vai daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, būs jāveic atbilstīgas izmaiņas 
visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Grozījums Nr. 523
Kay Swinburne
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [2.a] pantam, ar citiem finanšu 
darījumu partneriem, kas definēti 2. panta 
6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [2.a] pantam vai kuri nav darījumi, 
kas noslēgti ar pensiju shēmas 
noteikumiem, kā paredzēts Regulas [] 
(ETIR) [71.] pantā, ar citiem finanšu 
darījumu partneriem, kas definēti 2. panta 
6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

Or. en

Pamatojums

Īslaicīgs izņēmums ETIR attiecībā uz pensiju fondiem ir jāatspoguļo arī FITD.

Grozījums Nr. 524
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
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[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [2.a] pantam, ar citiem finanšu 
darījumu partneriem, kas definēti 2. panta 
6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [2.a] pantam vai kuri nav darījumi, 
kas noslēgti ar pensiju shēmas 
noteikumiem, kā paredzēts Regulas [] 
(ETIR) [71.] pantā, ar citiem finanšu 
darījumu partneriem, kas definēti 2. panta 
6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

Or. en

Pamatojums

Pensiju fondu izņēmums ETIR jāiekļauj arī FITD.

Grozījums Nr. 525
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [2.a] pantam, ar citiem finanšu 
darījumu partneriem, kas definēti 2. panta 
6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[10.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [3.] pantam, ar citiem finanšu 
darījumu partneriem, kas definēti 2. panta 
6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[10.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
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minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

Or. en

Grozījums Nr. 526
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [2.a] pantam, ar citiem finanšu 
darījumu partneriem, kas definēti 2. panta 
6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

1. Finanšu darījumu partneri, kas definēti 
2. panta 6. punktā, un nefinanšu darījumu 
partneri, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, veic darījumus, 
kuri nav darījumi ar citiem uzņēmumiem 
grupas ietvaros atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) [2.a] pantam vai kuri nav darījumi, 
kas noslēgti ar pensiju shēmas 
noteikumiem, kā paredzēts Regulas [] 
(ETIR) [71.] pantā uz laikposmu, kas 
minēts Regulas [] (ETIR) [68.] panta 
[1.] punkta [a)] apakšpunktā, ar citiem 
finanšu darījumu partneriem, kas definēti 
2. panta 6. punktā, vai nefinanšu darījumu 
partneriem, kas atbilst Regulas [..] (ETIR) 
[5.] panta [1.] punkta [b)] apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem, ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem, kas attiecas uz tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu kategoriju, 
kuras tirdzniecībai piemēro tirdzniecības 
pienākumu atbilstīgi procedūrai, kas 
noteikta 26. pantā un reģistrēta 27. pantā 
minētajā reģistrā, tikai:

Or. en
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Pamatojums

Šis teksts saskaņo FITD noteikumus ar vienošanos, kas iekļauta ETIR (2010/0250(COD)).

Grozījums Nr. 527
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) regulētās tirdzniecības sistēmās; vai svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 528
Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) regulētās tirdzniecības sistēmās; vai svītrots

Or. en

Pamatojums

Uz visām tirdzniecības vietām, kur plānots tirgot „derīgus” ārpusbiržas atvasinātos 
instrumentus, jāattiecina tās pašas prasības. Tos nedrīkst tirgot regulētās tirdzniecības 
sistēmās, jo uz tām neattiecas nediskrecionāra izpilde. Tas nozīmē, ka regulētas tirdzniecības 
sistēmas dalībnieks var lemt par tirdzniecības izpildes nosacījumiem. Tas ir bīstami, jo 
centrālais darījumu partneris nosaka cenu risku katrā darījumā, pamatojoties uz tā sniegto 
informāciju. Ja centrālais darījumu partneris pienācīgi nenosaka cenu līgumā, centrālā 
darījumu partnera klīringa nodrošinātā aizsardzība, izmantojot ETIR, būtu bezjēdzīga.

Grozījums Nr. 529
Werner Langen

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



PE489.477v01-00 134/184 AM\901886LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) regulētās tirdzniecības sistēmās; vai svītrots
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, būs jāveic atbilstīgas izmaiņas 
visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Grozījums Nr. 530
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) regulētās tirdzniecības sistēmās; vai c) regulētās tirdzniecības sistēmās, ja 
atvasināto instrumentu netirgo regulētā 
tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā; vai

Or. en

Grozījums Nr. 531
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) regulētās tirdzniecības sistēmās; vai c) regulētās tirdzniecības sistēmās, 
neparedzot noteikumus par klientu 
piekļuves ierobežošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 532
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sistemātiskajos internalizētājos;

Or. en

Pamatojums

Tā kā daži atvasinātie instrumenti jau ir pietiekami likvīdi, lai tos tirgotu sistemātiskiem 
internalizētājiem līdzīgos režīmos, būtu loģiski, ja tieši viņi īstenotu atvaināto instrumentu 
tirdzniecības pienākumu, lai palielinātu atvasināto instrumentu apjomu, kādu var obligāti 
pārdot. Tā kā pārredzamības pienākumi būtu analogi daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
RMS, kā arī tiem varētu piemērot centralizētu klīringu, šķiet, nav iemesla neattiecināt 
tirdzniecības pienākumu arī uz sistemātiskiem inernalizētājiem.

Grozījums Nr. 533
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sistemātiskajos internalizētājos;

Or. en
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Pamatojums

Tirdzniecības pienākums jāattiecina arī uz sistemātiskajiem internalizētājiem, jo daži 
atvasinātie instrumenti ir pietiekami likvīdi. This is better than OTC.

Grozījums Nr. 534
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) trešo valstu tirdzniecības vietās, ar 
nosacījumu, ka Komisija ir pieņēmusi 
lēmumu atbilstīgi 4. punktam un ar 
nosacījumu, ka trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
tirdzniecības vietām, kas apstiprinātas 
atbilstīgi direktīvai [jaunā FITD], lai 
atļautu tajās tirgot vai tirgotu atvasinātus 
finanšu instrumentus, uz kuriem attiecas 
neekskluzīvs pienākums veikt tirdzniecību 
trešā valstī.

d) trešo valstu tirdzniecības vietās, ar 
nosacījumu, ka Komisija ir pieņēmusi 
lēmumu atbilstīgi 4. punktam un ar 
nosacījumu, ka trešā valsts nodrošina 
efektīvu sistēmu tirdzniecības vietu 
līdzvērtīgai atzīšanai, kas apstiprinātas 
atbilstīgi direktīvai [jaunā FITD], lai 
atļautu tajās tirgot vai tirgotu atvasinātus 
finanšu instrumentus, uz kuriem attiecas 
neekskluzīvs pienākums veikt tirdzniecību 
trešā valstī.

Or. en

Pamatojums

Formulējums jāsaskaņo ar ETIR. ETIR attiecīgajos noteikumos nav tiešas atsauces uz 
savstarpīgumu (skatīt 23. panta 3. punktu („efektīva … līdzvērtīga atzīšana”), kā arī 3. panta 
2. punktu un 23. panta 2. punktu. Skatīt arī FITR 28. panta 5. punktu („efektīva līdzvērtīga 
atzīšana”). Formulējums 24. panta 1. punkta d) apakšpunktā jāpielāgo.

Grozījums Nr. 535
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) trešo valstu tirdzniecības vietās, ar 
nosacījumu, ka Komisija ir pieņēmusi 

d) trešo valstu tirdzniecības vietās, ar 
nosacījumu, ka Komisija ir pieņēmusi 
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lēmumu atbilstīgi 4. punktam un ar 
nosacījumu, ka trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu
tirdzniecības vietām, kas apstiprinātas 
atbilstīgi direktīvai [jaunā FITD], lai 
atļautu tajās tirgot vai tirgotu atvasinātus 
finanšu instrumentus, uz kuriem attiecas 
neekskluzīvs pienākums veikt tirdzniecību 
trešā valstī.

lēmumu atbilstīgi 4. punktam un ar 
nosacījumu, ka trešā valsts nodrošina 
efektīvu līdzvērtīgu attieksmi pret
tirdzniecības vietām, kas apstiprinātas 
atbilstīgi direktīvai [jaunā FITD], lai 
atļautu tajās tirgot vai tirgotu atvasinātus 
finanšu instrumentus, uz kuriem attiecas 
neekskluzīvs pienākums veikt tirdzniecību 
trešā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Finanšu darījumu partneri, kā 
definēts 2. panta 6. punktā, un nefinanšu 
partneri, kas neatbilst Regulas [] ETIR 
[5.] panta [1.b] punkta nosacījumiem, 
slēdz darījumus, kuri nav darījumi grupas 
ietvaros atbilstīgi Regulas [] (ETIR) 
[2.a] pantam ar citiem uzņēmumiem, kā 
noteikts  2. panta 6. punktā, vai nefinanšu 
iestādēm, kas atbilst Regulas [] ETIR 
[5.] panta [1.b] punkta nosacījumiem, ar 
atvasinātiem instrumentiem, kurus ir 
ļauts tirgot tikai 1. punktā minētajās 
tirdzniecības vietās.
EVTI regulāri uzrauga darījumus ar 
atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem 
nav bijis attiecināts tirdzniecības 
pienākums, lai noteiktu gadījumus, kad 
konkrēta līgumu kategorija var radīt 
sistēmisku risku un novērst regulatīvu 
arbitrāžu starp atvasināto instrumentu 
darījumiem, uz kuriem attiecas un 
neattiecas tirdzniecības pienākums.

Or. en
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Grozījums Nr. 537
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iepriekš minētais pienākums 
neattiecas uz finanšu iestādi (vai jebkuru 
no tām, ja ir divas finanšu iestādes), ja to, 
veicot darījumu, uzskata par sistemātisku 
internalizētāju, kas brīvprātīgi ievēro 
pirms un pēctirdzniecības pārredzamības 
pienākumus saskaņā attiecīgi ar 7. un 
9. pantu; 

Or. en

Grozījums Nr. 538
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pienākums, kas noteikts 1. punktā, 
nav jāpiemēro energoproduktu 
vairumtirdzniecībai, ko pienācīgi uzrauga 
kompetentā uzraudzības iestāde saskaņā 
ar definīciju Regulā (ES) Nr. 2011/1227 
(REMIT).

Or. de

Pamatojums

FITR noteiktais pasākums, kura mēŗkis ir pildīt tirgošanas pienākumu, var ierobežot ETIR 
atzīto darbības jomu. Nav ņemti vērā arī noteikumi, kas ar Regulu (ES) Nr. 2011/1227 ieviesti 
energoproduktu vairumtirdzniecības tirgiem, lai nodrošinātu tirgus integritāti.
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Grozījums Nr. 539
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atvasinātus finanšu instrumentus, uz 
kuriem attiecas pienākums veikt 
tirdzniecību, var neekskluzīvi un 
nediskriminējoši tirgot vai atļaut tirgot 
jebkurā tirdzniecības vietā, kā minēts 
1. punktā.

3. Atvasinātus finanšu instrumentus, uz 
kuriem attiecas pienākums veikt 
tirdzniecību, var neekskluzīvi un 
nediskriminējoši tirgot regulētā tirgū vai 
atļaut tirgot jebkurā tirdzniecības vietā, kā 
minēts 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. a EVTI nosaka mērķus pēc aktīvu 
kategorijas attiecībā uz uzlabotu juridisko, 
procedūru un produktu standartizāciju, 
kā arī mērķus pēc aktīvu kategorijas 
attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto 
instrumentu tirdzniecības daļu, ko pārdod 
regulētās tirdzniecības vietās, un veic 
pasākumus šo mērķu īstenošanas 
uzraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

5. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai norādītu tos 2. punktā minēto līgumu 
veidus, kuriem ir tieša, būtiska un 
paredzama ietekme ES un gadījumus, kad 
pienākums veikt tirdzniecību ir 
nepieciešams vai ir atbilstīgs, lai 
nodrošinātu visu šīs regulas nosacījumu 
ievērošanu.

5. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisku 
standartu projektus, lai norādītu tos 
2. punktā minēto līgumu veidus, kuriem ir 
tieša, būtiska un paredzama ietekme ES un 
gadījumus, kad pienākums veikt 
tirdzniecību ir nepieciešams vai ir 
atbilstīgs, lai nodrošinātu visu šīs regulas 
nosacījumu ievērošanu.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis ir tehnisks jautājums, kurā vajadzīgas padziļinātas zināšanas par tirgu, tāpēc ir 
lietderīgāk šo pienākumu noteikt EVTI.

Grozījums Nr. 542
Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pienākumu veikt tirdzniecību 
regulētos tirgos vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās īsteno līdz 
2013. gada 31. decembrim. Visus 
tehniskos standartus un deleģētos aktus, 
kas attiecas uz šo pienākumu, jāpabeidz 
pirms šī termiņa.

Or. en
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Pamatojums

G20 noteiktais termiņš Pitsburgas pilnvaru īstenošanai attiecībā uz ārpusbiržas 
atvasinātajiem instrumentiem ir 2012. gada beigas. ES šis termiņš jāievēro attiecībā uz 
centrālo darījumu partneru klīringu ar ETIR tiesību aktiem. Tomēr šo termiņu neievēros 
attiecībā uz tirdzniecības pilnvarām, kas iekļautas FITR. Lai nodrošinātu to, ka G20 
pilnvaras, ar kurām pieprasa drošākus ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus, tiek 
īstenotas pēc iespējas drīzāk, ne tikai attiecībā uz tirdzniecības, bet arī uz klīringa veikšanas 
pienākumu, tiek ierosināts ETIR noteikt termiņu 2013. gada 31. decembrī.

Grozījums Nr. 543
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pienākumu veikt tirdzniecību 
regulētos tirgos vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās īsteno līdz 
2014. gada 1. janvārim. Visus tehniskos 
standartus un deleģētos aktu, kas ar tām 
saistīti, jāpabeidz laikus, lai līdz termiņa 
beigām varētu īstenot tirdzniecības 
pienākumu.

Or. en

Pamatojums

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Grozījums Nr. 544
Werner Langen
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Regulas priekšlikums
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a pants
Trešo valstu režīms tirdzniecības vietām

1. Trešā valstī dibināta tirdzniecības vieta 
var sniegt pakalpojumus Eiropas 
Savienībā tikai tad, ja šo tirdzniecības 
vietu ir atzinusi EVTI.
2. EVTI pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
iestādēm var atzīt tirdzniecības vietu, kas 
dibināta trešā valstī un kas pieprasījusi 
atzīšanu, lai varētu sniegt konkrētus 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības, 
tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) Komisija ir pieņēmusi īstenošanas aktu 
saskaņā ar 3. punktu;
b) tirdzniecības vieta ir saņēmusi atļauju 
attiecīgajā trešā valstī un tai piemēro 
efektīvu uzraudzību un prasības, kas 
nodrošina pilnīgu atbilstību šajā trešā 
valstī piemērotajām uzraudzības 
prasībām;
c) saskaņā ar 4. punktu ir noslēgtas 
vienošanās par sadarbību;
d) tirdzniecības vieta ir dibināta vai 
saņēmusi atļauju trešā valstī, ko uzskata 
par ekvivalentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas sistēmām Savienībā saskaņā 
ar kritērijiem, kas izklāstīti kopīgajā 
izpratnē starp dalībvalstīm par trešo valstu 
līdzvērtību saskaņā ar 
Direktīvu 2005/60/EK.
3. Novērtējot, vai ir izpildīti 2. punktā 
minētie nosacījumi, EVTI konsultējas ar:
a) tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā 
tirdzniecības vieta sniedz vai plāno sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus un kuru 
izraugās tirdzniecības vieta;
b) kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas 
par tādu Savienībā izvietoto centrālo 



AM\901886LV.doc 143/184 PE489.477v01-00

LV

darījumu partneru uzraudzību, kurus 
apkalpo vai apkalpos tirdzniecības vieta;
c) attiecīgajiem ECBS dalībniekiem no 
dalībvalstīm, kurās tirdzniecības vieta 
sniedz vai plāno sniegt klīringa 
pakalpojumus, un attiecīgajiem ECBS 
dalībniekiem, kas atbildīgi par to 
tirdzniecības vietu pārraudzību, ar kurām 
ir izveidoti sadarbspējas mehānismi;
d) centrālajām bankām, kas emitē 
nozīmīgākās Savienības valūtas, kurās 
izteikti finanšu instrumenti, kuriem veic 
vai veiks klīringu.
4. Šā panta 1. punktā minētā tirdzniecības 
vieta iesniedz pieteikumu EVTI. 
Pieteikumu iesniegusī tirdzniecības vieta 
sniedz EVTI visu informāciju, ko uzskata 
par nepieciešamu tās atzīšanai. EVTI 
30 darbdienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas izvērtē, vai pieteikums ir 
pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI 
nosaka termiņu, kurā pieteikumu 
iesniegušajai tirdzniecības vietai ir 
jāsniedz papildu informācija. Lēmums par 
atzīšanu pamatojas uz 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un nav 
atkarīgs no novērtējuma, pēc kura pieņem 
24. punktā minēto lēmumu par 
līdzvērtīgumu. EVTI pirms lēmuma 
pieņemšanas konsultējas ar 3. punktā 
minētajām iestādēm un institūcijām. 
180 darbdienu laikā pēc pilnīga 
pieteikuma iesniegšanas EVTI rakstveidā 
informē pieteikumu iesniegušo 
tirdzniecības vietu, sniedzot vispusīgi 
pamatotu skaidrojumu, vai atzīšana ir 
piešķirta vai atteikta.
EVTI savā tīmekļa vietnē publisko to 
tirdzniecības sarakstu, kuras atzītas 
saskaņā ar šo regulu.
5. EVTI pēc konsultācijām ar 3. punktā 
minētajām iestādēm un institūcijām, 
pārskata tādas tirdzniecības vietas 
atzīšanu, kas dibināta trešā valstī, ja šī 
tirdzniecības vieta ir paplašinājis savu 
darbību un pakalpojumu klāstu 
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Savienībā. Pārskatu veic saskaņā ar 2., 3. 
un 4. punktu. EVTI var atsaukt 
tirdzniecības vietas atzīšanu, ja tā vairs 
nepilda 2. punktā izklāstītos nosacījumus, 
kā arī apstākļos, kuri atbilst 16. pantā 
aprakstītajiem.
6. Komisija var pieņemt īstenošanas aktu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu, norādot, ka trešās valsts tiesiskā 
un uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī atļauju saņēmušās 
tirdzniecības vietas atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kuras ir līdzvērtīgas 
šīs regulas IV sadaļā noteiktajām 
prasībām, ka šīm tirdzniecības vietām šajā 
trešā valstī pastāvīgi tiek piemērota 
efektīva uzraudzība un prasību izpilde un 
ka šīs trešās valsts tiesiskais regulējums 
paredz efektīvu līdzvērtīgu sistēmu 
tirdzniecības vietu atzīšanai, kas 
saņēmušas atļauju saskaņā ar trešās 
valsts tiesisko regulējumu.
7. EVTI noslēdz vienošanās par sadarbību 
ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
trešās valstīs, kuru tiesiskā un 
uzraudzības sistēma saskaņā ar 3. punktu 
tiek atzīta par līdzvērtīgu šīs regulas 
prasībām. Šādas vienošanās nosaka 
vismaz:
a) mehānismu informācijas apmaiņai 
starp EVTI un attiecīgo trešo valstu 
kompetentajām iestādēm, tostarp attiecībā 
uz piekļuvi visai EVTI pieprasītajai 
informācijai par tirdzniecības vietām, 
kurām atļauja izsniegta trešās valstīs;
b) mehānismu EVTI tūlītējai 
informēšanai par gadījumiem, kad trešās 
valsts kompetentā iestāde uzskata, ka tās 
uzraudzītā tirdzniecības vieta pārkāpj 
atļaujas nosacījumus vai citus tai 
saistošos tiesību aktus;
c) mehānismu, kā trešās valsts 
kompetentā iestāde nekavējoties paziņo 
EVTI par gadījumiem, kad tās 
uzraudzītajai tirdzniecības vietai ir
piešķirtas tiesības sniegt klīringa 
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pakalpojumus klīringa dalībniekiem vai 
klientiem, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā;
d) procedūras uzraudzības darbību 
veikšanai, tostarp, nepieciešamības 
gadījumā – pārbaudes uz vietas.
8. Lai nodrošinātu šā panta konsekventu 
piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo 
tehnisko standartu projektu, tajā norādot 
informāciju, ko pieteikumu iesniegusī 
tirdzniecības vieta ietver EVTI iesniegtajā 
atzīšanas pieteikumā.
EVTI līdz 2012. gada 30. septembrim šo 
regulatīvo tehnisko standartu projektu 
iesniedz Komisijai.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10 līdz 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above Grozījums suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Grozījums Nr. 545
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulēta tirgus organizētājs nodrošina, ka 
visu darījumu ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kas atbilst tādiem 

Regulēta tirgus organizētājs nodrošina, ka 
visu darījumu ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kas atbilst tādiem 
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atvasinātiem finanšu instrumentiem, uz 
kuriem attiecas pienākums veikt klīringu 
atbilstīgi Regulas [ETIR] 4. panta 
3. punktam, kas noslēgti regulētā tirgū, 
klīringu veic centrālais darījumu partneris.

atvasinātiem finanšu instrumentiem, uz 
kuriem attiecas pienākums veikt klīringu 
atbilstīgi Regulas [ETIR] 5. panta 
2. punktam, kas noslēgti regulētā tirgū, 
klīringu veic centrālais darījumu partneris.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu:

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu datumu, no 
kura stājas spēkā tirdzniecības 
pienākums.

Or. en

Pamatojums

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Grozījums Nr. 547
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu:

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, lai paredzētu:

Or. en

Pamatojums

Pamatojums „derīgi” ārpusbiržas atvasinātie instrumenti (kā aprakstīts šajā punktā), uz 
kuriem attiecas ETIR pilnvaras attiecībā uz centrālā darījuma partnera veiktu klīringu, ir 
jāuzskata par „derīgiem” tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. 
Centrāli darījumu parteru klīringa eksperti uzskata, ka, ja līgums ir pietiekami likvīds, lai to 
uzskatītu par tādu, kam ir CDP veikts klīrings, tam jābūt pietiekami likvīdam, lai to tirgotu 
regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Šī pieeja nodrošinātu to, ka visi 
„derīgie” ārpusbiržas atvasinātie instrumenti tiek tirgoti pārredzami un efektīvi un tiem veic 
klīringu ar drošu procedūru.

Grozījums Nr. 548
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuras atvasināto finanšu instrumentu 
kategorijas, par kurām paziņots, ka uz 
tām attiecas pienākums nodrošināt 
klīringu atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
4. panta 2. un 4. punktam, vai to 
attiecīgās apakškategorijas tirgojamas 
tikai 24. panta 1. punktā noteiktajās 
vietās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 549
Leonardo Domenici

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

a) kuras atvasināto finanšu instrumentu 
kategorijas, par kurām paziņots, ka uz 
tām attiecas pienākums nodrošināt 
klīringu atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
4. panta 2. un 4. punktam, vai to 
attiecīgās apakškategorijas tirgojamas 
tikai 24. panta 1. punktā noteiktajās 
vietās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pamatojums „derīgi” ārpusbiržas atvasinātie instrumenti (kā aprakstīts šajā punktā), uz 
kuriem attiecas ETIR pilnvaras attiecībā uz centrālā darījuma partnera veiktu klīringu, ir 
jāuzskata par „derīgiem” tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. 
Centrāli darījumu parteru klīringa eksperti uzskata, ka, ja līgums ir pietiekami likvīds, lai to 
uzskatītu par tādu, kam ir CDP veikts klīrings, tam jābūt pietiekami likvīdam, lai to tirgotu 
regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Šī pieeja nodrošinātu to, ka visi 
„derīgie” ārpusbiržas atvasinātie instrumenti tiek tirgoti pārredzami un efektīvi un tiem veic 
klīringu ar drošu procedūru.

Grozījums Nr. 550
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kuras atvasināto finanšu instrumentu 
kategorijas, par kurām paziņots, ka uz tām 
attiecas pienākums nodrošināt klīringu 
atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 4. panta 2. un 
4. punktam, vai to attiecīgās 
apakškategorijas tirgojamas tikai 24. panta 
1. punktā noteiktajās vietās.

a) kuras atvasināto finanšu instrumentu 
kategorijas, par kurām paziņots, ka uz tām 
attiecas pienākums nodrošināt klīringu 
atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 5. panta 2. un 
4. punktam, vai to attiecīgās 
apakškategorijas tirgojamas tikai 24. panta 
1. punktā noteiktajās vietās.

Or. en
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Grozījums Nr. 551
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datumu, no kura spēkā ir pienākums 
veikt tirdzniecību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 552
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datumu, no kura spēkā ir pienākums 
veikt tirdzniecību.

(b) datumu vai datumus, no kura spēkā ir 
pienākums veikt tirdzniecību, tostarp 
jebkādu pakāpenisku pieeju un darījumu 
partneru kategorijas, uz kurām attiecas 
šis pienākums.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu tirdzniecības un klīringa pienākumu, šis formulējums izmantots ETIR 4. pantā.

Grozījums Nr. 553
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz Komisijai šā punkta pirmajā 
daļā minēto īstenošanas tehnisko standartu 
projektu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 

EVTI iesniedz Komisijai šā punkta pirmajā 
daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad 
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Komisija pieņēmusi Regulas [..] (ETIR)
4. panta 3. punktā noteiktos īstenošanas 
tehniskos standartus.

Komisija pieņēmusi Regulas Nr. …/… 
[ETIR] 5. panta 2. punktā noteiktos 
regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kas minētas 
24. panta 1. punktā, un

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kas 
minēta 24. panta 1. punktā, un

Or. en

Grozījums Nr. 555
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo
vismaz vienā regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kas minētas 
24. panta 1. punktā, un

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kas 
minēta 24. panta 1. punktā, un

Or. en
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Grozījums Nr. 556
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kas minētas 
24. panta 1. punktā, un

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kas 
minēta 24. panta 1. punktā, un

Or. en

Pamatojums

Ārpusbiržas atvasinājumi, kas uzskatāmi par „pieņemamiem” attiecībā uz CCP mijeskata 
pienākumu saskaņā ar EMIR, automātiski uzskatāmi par „pieņemamiem” tirdzniecībai 
daudzpusējā platformā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (MiFID) (regulētais 
tirgus vai daudzpusēja tirdzniecības sistēma). Šī pieeja atbilst ASV izmantotajai pieejai 
saskaņā ar Dodd-Frank. Uz tāda līguma piemērotību, kas uzskatāms par „pieņemamu” 
tirdzniecībai, neattiecas papildu likviditātes kritēriji. Saskaņā ar EMIR jebkurš līgums, uz 
kuru attiecas CCP mijieskata pienākums, tiks uzskatīts par pietiekami standartizētu un tādu, 
kuru var pastāvīgi novērtēt.

Grozījums Nr. 557
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kas minētas 24. panta 
1. punktā, un

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai regulētā tirgū vai 
tā jātirgo vismaz vienā regulētā tirgū, 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, kas minētas 
24. panta 1. punktā, un

Or. en
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Grozījums Nr. 558
Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū, daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā, kas minētas
24. panta 1. punktā, un

a) atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorijai vai tās attiecīgajai apakškopai 
jābūt atļautai tirgošanai vai tā jātirgo 
vismaz vienā regulētā tirgū vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kas 
minēta 24. panta 1. punktā, un

Or. en

Pamatojums

Pamatojums „derīgi” ārpusbiržas atvasinātie instrumenti (kā aprakstīts šajā punktā), uz 
kuriem attiecas ETIR pilnvaras attiecībā uz centrālā darījuma partnera veiktu klīringu, ir 
jāuzskata par „derīgiem” tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. 
Centrāli darījumu parteru klīringa eksperti uzskata, ka, ja līgums ir pietiekami likvīds, lai to 
uzskatītu par tādu, kam ir CDP veikts klīrings, tam jābūt pietiekami likvīdam, lai to tirgotu 
regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Šī pieeja nodrošinātu to, ka visi 
„derīgie” ārpusbiržas atvasinātie instrumenti tiek tirgoti pārredzami un efektīvi un tiem veic 
klīringu ar drošu procedūru.

Grozījums Nr. 559
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
uzskata par pietiekami likvīdu tirdzniecībai 
tikai 24. panta 1. daļā minētajās vietās.

b) atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
uzskata par pietiekami likvīdu un par tādu, 
kas visticamāk būs pietiekami likvīda arī 
turpmāk tirdzniecībai tikai 24. panta 
1. daļā minētajās vietās.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atzīt, ka atvasinātie instrumenti var būt likvīdi īstermiņā, bet ne pastāvīgi. EVTI tas 
ir jāņem vērā, piemērojot tirdzniecības pienākumu.

Grozījums Nr. 560
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
uzskata par pietiekami likvīdu 
tirdzniecībai tikai 24. panta 1. daļā 
minētajās vietās.

b) uz atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
jāattiecina klīringa pienākums saskaņā ar 
Regulas [] (EMIR) 4. panta 2. un 4. 
punktu.

Or. en

Pamatojums

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Grozījums Nr. 561
Leonardo Domenici

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

b) atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
uzskata par pietiekami likvīdu 
tirdzniecībai tikai 24. panta 1. daļā 
minētajās vietās.

b) uz atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
jāattiecina klīringa pienākums saskaņā ar 
Regulas [] (EMIR) 4. panta 2. un 4. 
punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
uzskata par pietiekami likvīdu tirdzniecībai 
tikai 24. panta 1. daļā minētajās vietās.

b) atvasināto finanšu instrumentu 
kategoriju vai tās attiecīgu apakškategoriju 
uzskata par pietiekami likvīdu tirdzniecībai 
tikai 24. panta 1. daļā minētajās vietās; un

Or. de

Grozījums Nr. 563
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jāveicina nefinanšu darījumu 
partneru, kuri veic darījumus ar 
ārpusbiržas atvasinātiem finanšu 
instrumentiem un uz kuriem neattiecas 
Regulas [..] [ETIR] [7./10.] pantā 
noteiktais mijieskaita veikšanas 
pienākums, efektīva risku pārvaldība; un

Or. de
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Pamatojums

Tā kā nefinanšu uzņēmumiem nepiemēro pienākumu veikt mijieskaitu, šie uzņēmumi var 
izveidot efektīvu un ilgtspējīgu risku pārvaldības sistēmu, izmantojot strukturētus, 
standartizācijai nepakļautus darījumus ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu tirgos, 
piemēram, lai mazinātu ar preču cenām saistītos riskus. Tādēļ jānodrošina, lai arī turpmāk 
šie uzņēmumi ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu tirgos varētu atrast un pirkt 
konkrētām vajadzībām atbilstīgus atvasinātus finanšu instrumentus.

Grozījums Nr. 564
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) uz atvasināto instrumentu kategoriju 
vai tās attiecīga apakškategoriju attiecina 
klīringa pienākumu saskaņā ar Regulas [] 
(EMIR) 4. panta 2. un 4. punktu;

Or. en

Pamatojums

Ārpusbiržas atvasinājumi, kas uzskatāmi par „pieņemamiem” attiecībā uz CCP mijeskata 
pienākumu saskaņā ar EMIR, automātiski uzskatāmi par „pieņemamiem” tirdzniecībai 
daudzpusējā platformā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (MiFID) (regulētais 
tirgus vai daudzpusēja tirdzniecības sistēma). Šī pieeja atbilst ASV izmantotajai pieejai 
saskaņā ar Dodd-Frank. Uz tāda līguma piemērotību, kas uzskatāms par „pieņemamu” 
tirdzniecībai, neattiecas papildu likviditātes kritēriji. Saskaņā ar EMIR jebkurš līgums, uz 
kuru attiecas CCP mijieskata pienākums, tiks uzskatīts par pietiekami standartizētu un tādu, 
kuru var pastāvīgi novērtēt.

Grozījums Nr. 565
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izstrādājot īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, EVTI atvasināto 

svītrots
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finanšu instrumentu kategoriju vai tās 
apakškategoriju uzskata par pietiekami 
likvīdu atbilstoši šādiem kritērijiem:
a) vidējais tirdzniecības biežums;
b) vidējais tirdzniecības apmērs;
c) aktīvo tirgus dalībnieku skaits un veids.
Pirms īstenošanas tehnisko standartu 
projekta iesniegšanas Komisijai EVTI 
veic sabiedrisko apspriešanu, un 
attiecīgos gadījumos tā var konsultēties ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 566
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izstrādājot īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, EVTI atvasināto 
finanšu instrumentu kategoriju vai tās 
apakškategoriju uzskata par pietiekami 
likvīdu atbilstoši šādiem kritērijiem:

svītrots

a) vidējais tirdzniecības biežums;
b) vidējais tirdzniecības apmērs;
c) aktīvo tirgus dalībnieku skaits un veids.
Pirms īstenošanas tehnisko standartu 
projekta iesniegšanas Komisijai EVTI 
veic sabiedrisko apspriešanu, un 
attiecīgos gadījumos tā var konsultēties ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 567
Olle Schmidt



AM\901886LV.doc 157/184 PE489.477v01-00

LV

ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot īstenošanas tehnisko standartu 
projektu, EVTI atvasināto finanšu 
instrumentu kategoriju vai tās 
apakškategoriju uzskata par pietiekami 
likvīdu atbilstoši šādiem kritērijiem:

Izstrādājot īstenošanas tehnisko standartu 
projektu, EVTI atvasināto finanšu 
instrumentu kategoriju vai tās 
apakškategoriju uzskata par pietiekami 
likvīdu, kā arī apjomu, kādā tās var būt 
pietiekami likvīdas dažādos tirgus 
apstākļos, atbilstoši šādiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu tiek nodrošināts, ka EVTI spēj pienācīgi atbilst to atvasinājumu likviditātei, 
kuriem tajā tiks pieprasīts tirdzniecības pienākums, ietverot atbilstību plašākam faktoru 
klāstam par tiem, kas ietverti sākotnējā priekšlikumā.  Piemēram, vidējās likviditātes 
novērtējums nozīmēs, ka pusi no laika atvasinātie finanšu inistrumenti būs nepietiekami 
likvīdi, lai tos pārdotu daudzpusējās tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 568
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot īstenošanas tehnisko standartu 
projektu, EVTI atvasināto finanšu 
instrumentu kategoriju vai tās 
apakškategoriju uzskata par pietiekami 
likvīdu atbilstoši šādiem kritērijiem:

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu 
projektus, EVTI atvasināto finanšu 
instrumentu kategoriju vai tās 
apakškategoriju uzskata par pietiekami 
likvīdu, ņemot vērā šādus kritērijus:

Or. en

Grozījums Nr. 569
Kay Swinburne
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Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidējais tirdzniecības biežums; a) vidējais tirdzniecības biežums un 
apjoms;

Or. en

Grozījums Nr. 570
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidējais tirdzniecības biežums; a) tirdzniecības biežums dažādos tirgus 
apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 571
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidējais tirdzniecības biežums; a) tirdzniecības biežums dažādos tirgus 
apstākļos, ņemot vērā produktu būtību, 
dzīves ciklu un aizstājamību atvasināto 
instrumentu kategorijā;

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās, kas EVTI varēs veikt pienācīgu uzskaiti par to atvasināto finanšu instrumentu 
likviditāti, kas EVTI būs nepieciešami, lai tai būtu pienākums veikt tirdzniecību.  Piemēram, 
vidējās likviditātes novērtējums nozīmēs, ka pusi no laika atvasinātie finanšu inistrumenti būs 
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nepietiekami likvīdi, lai tos pārdotu daudzpusējās tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 572
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidējais tirdzniecības apmērs; b) vidējais tirdzniecības apjoms, apjoma 
sadalījums un liela apjoma tirdzniecības 
darījumu biežums;

Or. en

Grozījums Nr. 573
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidējais tirdzniecības apmērs; b) vidējais tirdzniecības apmērs, 
tirdzniecības darījumu riska pakāpe un 
liela apjoma tirdzniecības darījumu 
biežums;

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās, kas EVTI varēs veikt pienācīgu uzskaiti par to atvasināto finanšu instrumentu 
likviditāti, kas EVTI būs nepieciešami, lai tai būtu pienākums veikt tirdzniecību.  Piemēram, 
vidējās likviditātes novērtējums nozīmēs, ka pusi no laika atvasinātie finanšu inistrumenti būs 
nepietiekami likvīdi, lai tos pārdotu daudzpusējās tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 574
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aktīvo tirgus dalībnieku skaits un veids; c) aktīvo tirgus dalībnieku skaits, 
tirdznieciskā darbība, tirgus modelis un 
veids;

Or. en

Grozījums Nr. 575
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aktīvo tirgus dalībnieku skaits un veids; c) aktīvo tirgus dalībnieku skaits, 
tirdznieciskā darbība un veids;

Or. en

Grozījums Nr. 576
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atvasināto instrumentu vai to 
kategorijas tirdzniecības apjoms līdztekus 
tirdzniecībai pieejamo vietu skaitam un 
veidam, kā arī tirdzniecības vietas spēja 
tikt galā ar pašreizējo apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) to darījumu partneru veids un skaits, 
kuri ir aktīvi vai, sagaidāms, būs aktīvi 
attiecīgās atvasinājumu līgumu 
kategorijas tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 578
Werner Langen

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atvasināto finanšu instrumentu 
īpašības, jo īpaši — vai tie ir pielāgoti 
konkrētām vajadzībām vai paredzēti 
nodrošinājumam saskaņā ar EVTI / ES 
Komisijas definīciju atbilstīgi 
regulējumam (ETIR).

Or. de

Pamatojums

Atvasināto finanšu instrumentu, kurus nefinanšu uzņēmumi izmanto nodrošinājumam, 
struktūra cita starpā parasti atspoguļo nodrošināmā posteņa termiņu un apjomu. Grozījumā 
precizēts, ka šie standartizācijai nepakļautie darījumi nav pietiekami likvīdi un tāpēc nav 
piemēroti tirgošanai regulētā tirgū daudzpusējās tirdzniecības sistēmās.

Grozījums Nr. 579
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) visu aktīvu kategorijā ietilpstošo 
atvasināto instrumentu tirdzniecības 
darbību salīdzinājums;

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās, kas EVTI varēs veikt pienācīgu uzskaiti par to atvasināto finanšu instrumentu 
likviditāti, kas EVTI būs nepieciešami, lai tai būtu pienākums veikt tirdzniecību.  Piemēram, 
vidējās likviditātes novērtējums nozīmēs, ka pusi no laika atvasinātie finanšu inistrumenti būs 
nepietiekami likvīdi, lai tos pārdotu daudzpusējās tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 580
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) iespējamā ietekme uz pieprasījuma un 
piedāvājuma klāstu un likviditātes 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 581
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) jebkādi jauni faktori, kas ietekmē tikai 
atsevišķu atvasināto instrumentu 
kategoriju likviditāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 582
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pašreizējās tirdzniecības aktivitātes 
būtība un ietekme uz likviditāti, ja 
pašreizējo tirdzniecības darbību nevar 
turpināt;

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās, kas EVTI varēs veikt pienācīgu uzskaiti par to atvasināto finanšu instrumentu 
likviditāti, kas EVTI būs nepieciešami, lai tai būtu pienākums veikt tirdzniecību.  Piemēram, 
vidējās likviditātes novērtējums nozīmēs, ka pusi no laika atvasinātie finanšu inistrumenti būs 
nepietiekami likvīdi, lai tos pārdotu daudzpusējās tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 583
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) pakāpeniskuma lietderība 
tirdzniecības pienākumā attiecībā uz 
produktiem vai tirgus dalībnieku veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 584
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) citi faktori, kas ietekmē tikai atsevišķu 
atvasināto instrumentu kategoriju 
likviditāti.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās, kas EVTI varēs veikt pienācīgu uzskaiti par to atvasināto finanšu instrumentu 
likviditāti, kas EVTI būs nepieciešami, lai tai būtu pienākums veikt tirdzniecību.  Piemēram, 
vidējās likviditātes novērtējums nozīmēs, ka pusi no laika atvasinātie finanšu inistrumenti būs 
nepietiekami likvīdi, lai tos pārdotu daudzpusējās tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 585
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) iespējamā ietekme uz nefinanšu 
iestādēm; tirdzniecības pienākumu 
nedrīkst noteikt, ja tas veicinās būtiski 
nelabvēlīgu ietekmi uz nefinanšu iestāžu 
likviditāti vai komercdarbībām.

Or. en

Pamatojums

Tas ir nepieciešams, lai panāktu atbilstību starp nefinansiālo atbrīvojumu, kas noteikts ETIR, 
un turpmākajām problēmam, kuras varētu rasties nefinansiālām vienībām, ja tirdzniecības 
pienākums tiks noteikts attiecībā uz kādu produktu, kā rezultātā tiktu zaudēta iespēja veikt 
tirgus veidošanas darbības attiecībā uz produktu, efektīvi izslēdzot tās no tirgus.

Grozījums Nr. 586
Sharon Bowles

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

Pirms īstenošanas tehnisko standartu 
projekta iesniegšanas Komisijai EVTI veic 
sabiedrisko apspriešanu, un attiecīgos 
gadījumos tā var konsultēties ar trešo 
valstu kompetentajām iestādēm.

Pirms regulatīvo tehnisko standartu 
projekta iesniegšanas Komisijai EVTI veic 
sabiedrisko apspriešanu, un attiecīgos 
gadījumos tā var konsultēties ar trešo 
valstu kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms īstenošanas tehnisko standartu 
projekta iesniegšanas Komisijai EVTI veic 
sabiedrisko apspriešanu, un attiecīgos 
gadījumos tā var konsultēties ar trešo 
valstu kompetentajām iestādēm.

Pirms īstenošanas tehnisko standartu 
projekta iesniegšanas Komisijai EVTI veic 
sabiedrisko apspriešanu, un attiecīgos 
gadījumos tā var konsultēties ar trešo 
valstu kompetentajām iestādēm.
Izstrādājot regulatīvo standartu projektus, 
EVTI nosaka, vai atvasināto instrumentu 
kategorija vai attiecīgā apakškategorija, ir 
pietiekami likvīda darījumiem, kuru 
apjoms ir mazāks par noteikto.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās, kas EVTI varēs veikt pienācīgu uzskaiti par to atvasināto finanšu instrumentu 
likviditāti, kas EVTI būs nepieciešami, lai tai būtu pienākums veikt tirdzniecību.  Piemēram, 
vidējās likviditātes novērtējums nozīmēs, ka pusi no laika atvasinātie finanšu inistrumenti būs 
nepietiekami likvīdi, lai tos pārdotu daudzpusējās tirdzniecības vietās.

Grozījums Nr. 588
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts



PE489.477v01-00 166/184 AM\901886LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI pēc saviem ieskatiem atbilstīgi 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem un pēc 
sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas 
identificē un paziņo Komisijai to 
atvasināto finanšu instrumentu 
kategorijas vai atsevišķu atvasinātu 
finanšu instrumentu līgumus, kuriem 
būtu jāpiemēro pienākums veikt 
tirdzniecību 24. panta 1. punktā minētajās 
vietās, bet par kuriem neviens centrālais 
darījumu partneris vēl nav saņēmis 
pilnvarojumu atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) 10. vai 11. pantam, vai kurus nav 
atļauts tirgot vai kuri netiek tirgoti 
24. panta 1. punktā minētajā vietā.

svītrots

Pēc EVTI paziņojuma saņemšanas 
Komisija var publicēt uzaicinājumu 
izstrādāt priekšlikumus šo atvasināto 
finanšu instrumentu tirdzniecībai 
24. panta 1. punktā minētajā vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 589
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EVTI pēc saviem ieskatiem atbilstīgi 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem un pēc 
sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas 
identificē un paziņo Komisijai to 
atvasināto finanšu instrumentu 
kategorijas vai atsevišķu atvasinātu 
finanšu instrumentu līgumus, kuriem 
būtu jāpiemēro pienākums veikt 
tirdzniecību 24. panta 1. punktā minētajās 
vietās, bet par kuriem neviens centrālais 
darījumu partneris vēl nav saņēmis 
pilnvarojumu atbilstīgi Regulas [..] 

svītrots
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(ETIR) 10. vai 11. pantam, vai kurus nav 
atļauts tirgot vai kuri netiek tirgoti 
24. panta 1. punktā minētajā vietā.
Pēc EVTI paziņojuma saņemšanas 
Komisija var publicēt uzaicinājumu 
izstrādāt priekšlikumus šo atvasināto 
finanšu instrumentu tirdzniecībai 
24. panta 1. punktā minētajā vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pēc saviem ieskatiem atbilstīgi 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem un pēc 
sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas 
identificē un paziņo Komisijai to 
atvasināto finanšu instrumentu 
kategorijas vai atsevišķu atvasinātu 
finanšu instrumentu līgumus, kuriem 
būtu jāpiemēro pienākums veikt 
tirdzniecību 24. panta 1. punktā minētajās 
vietās, bet par kuriem neviens centrālais 
darījumu partneris vēl nav saņēmis 
pilnvarojumu atbilstīgi Regulas [..] 
(ETIR) 10. vai 11. pantam, vai kurus nav 
atļauts tirgot vai kuri netiek tirgoti 
24. panta 1. punktā minētajā vietā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 591
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pēc saviem ieskatiem atbilstīgi 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem un pēc 
sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas 
identificē un paziņo Komisijai to atvasināto 
finanšu instrumentu kategorijas vai 
atsevišķu atvasinātu finanšu instrumentu 
līgumus, kuriem būtu jāpiemēro pienākums 
veikt tirdzniecību 24. panta 1. punktā 
minētajās vietās, bet par kuriem neviens 
centrālais darījumu partneris vēl nav 
saņēmis pilnvarojumu atbilstīgi Regulas 
[..] (ETIR) 10. vai 11. pantam, vai kurus 
nav atļauts tirgot vai kuri netiek tirgoti 
24. panta 1. punktā minētajā vietā.

EVTI pēc saviem ieskatiem atbilstīgi 
2. punktā noteiktajiem kritērijiem un pēc 
sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas 
identificē un paziņo Komisijai to atvasināto 
finanšu instrumentu kategorijas vai 
atsevišķu atvasinātu finanšu instrumentu 
līgumus, kuriem būtu jāpiemēro pienākums 
veikt tirdzniecību 24. panta 1. punktā 
minētajās vietās, bet par kuriem neviens 
centrālais darījumu partneris vēl nav 
saņēmis pilnvarojumu atbilstīgi Regulas 
(ES) …/… [ETIR] 14. vai 15. pantam, vai 
kurus nav atļauts tirgot regulētā tirgū vai 
kuri netiek tirgoti 24. panta 1. punktā 
minētajā vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – sub2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc EVTI paziņojuma saņemšanas 
Komisija var publicēt uzaicinājumu 
izstrādāt priekšlikumus šo atvasināto 
finanšu instrumentu tirdzniecībai
24. panta 1. punktā minētajā vietā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 593
Robert Goebbels

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

5. EVTI atbilstīgi 1. punktam iesniedz 
Komisijai jaunu īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai grozītu, apturētu 
vai anulētu esošos īstenošanas tehniskos 
standartus, ja 2. punktā noteiktajos 
kritērijos vērojamas būtiskas izmaiņas. 
Pirms iesniegšanas EVTI var konsultēties 
ar trešo valstu kompetentajām iestādēm. 
Komisija ir pilnvarota grozīt, apturēt un 
anulēt esošos īstenošanas tehniskos 
standartus atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 594
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. EVTI atbilstīgi 1. punktam iesniedz 
Komisijai jaunu īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai grozītu, apturētu 
vai anulētu esošos īstenošanas tehniskos 
standartus, ja 2. punktā noteiktajos 
kritērijos vērojamas būtiskas izmaiņas. 
Pirms iesniegšanas EVTI var konsultēties 
ar trešo valstu kompetentajām iestādēm. 
Komisija ir pilnvarota grozīt, apturēt un 
anulēt esošos īstenošanas tehniskos 
standartus atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 595
Robert Goebbels
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Regulas priekšlikums
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
10.–14. pantu pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus, kas nosaka šā 
punkta 2. punkta b) daļā minētos 
kritērijus. EVTI iesniedz Komisijai šo 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
līdz [..].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 596
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
10.–14. pantu pieņemt regulatīvos 
tehniskos standartus, kas nosaka šā 
punkta 2. punkta b) daļā minētos 
kritērijus. EVTI iesniedz Komisijai šo 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
līdz [..].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 597
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
Virsraksts 6

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nediskriminējošas klīringa pieejas svītrots
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nodrošināšana finanšu instrumentiem

Or. en

Grozījums Nr. 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] 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.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Grozījums Nr. 599
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Pamatojums

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe’s infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Grozījums Nr. 600
Werner Langen

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. de

Pamatojums

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Grozījums Nr. 601
Ildikó Gáll-Pelcz
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Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Pretēji Komisijas izpratnei, atvērta pieeja galvenokārt palielinātu sistēmisko risku minētajā 
atvasināto finanšu instrumentu nozarē. Leģislatīvais priekšlikums rada  savstarpējo saistību 
un veicina tādu sistēmiski svarīgu tirgus infrastruktūru sadrumstalotību kā centrālie darījumu 
partneri. Sadrumstalotībai var būt negatīva ietekme attiecībā uz uzraudzību un riska vadību. 
Atvērtās pieejas noteikumi attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātiem finanšu instrumentiem 
radīs tirdzniecības likviditātes satrumstalotību regulētajos tirgos.

Grozījums Nr. 602
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 603
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8. pantu, 
centrālais darījumu partneris pieņem 
finanšu instrumentus klīringam un veic to, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8. pantu, 
centrālais darījumu partneris pieņem 
pārvedamus vērtspapīrus un naudas 
tirgus instrumentus klīringam un veic to, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem un 
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attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un 
maksām par pieeju — neatkarīgi no vietas, 
kurā darījums ir veikts. Tam jo īpaši 
vajadzētu nodrošināt, ka tirdzniecības 
vietai ir tiesības uz nediskriminējošu 
režīmu attiecībā uz tās platformā tirgotu 
līgumu nodrošinājuma prasībām, saldo 
aprēķinu ekonomiski līdzvērtīgiem 
līgumiem un kompensējošas pozīcijas 
aprēķināšanu, ko korelētiem līgumiem 
veic viens un tas pats centrālais darījumu 
partneris. Centrālais darījumu partneris var 
pieprasīt, lai tirdzniecības vieta atbilstu 
šāda centrālā darījumu partnera noteiktām 
pamatotām darbības un tehniskajām 
prasībām. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un 
maksām par pieeju — neatkarīgi no vietas, 
kurā darījums ir veikts. Tam jo īpaši 
vajadzētu nodrošināt, ka tirdzniecības 
vietai ir tiesības uz nediskriminējošu 
režīmu. Centrālais darījumu partneris var 
pieprasīt, lai tirdzniecības vieta atbilstu 
šāda centrālā darījumu partnera noteiktām 
pamatotām darbības un tehniskajām 
prasībām. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju. 
Centrālam darījumu partmerim piekļuvi 
tirdzniecības vietai saskaņā ar šo pantu 
piešķir tikai tad, ja šādai piekļuvei nav 
nepieciešama sadarbspēja vai tā 
neapdraud netraucētu un pareizu tirgu 
darbību, vai tā kaitīgi ietekmē sistēmisko 
risku.

Or. en

Grozījums Nr. 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8. pantu, 
centrālais darījumu partneris pieņem 
finanšu instrumentus klīringam un veic to, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un 
maksām par pieeju — neatkarīgi no vietas, 
kurā darījums ir veikts. Tam jo īpaši 
vajadzētu nodrošināt, ka tirdzniecības 
vietai ir tiesības uz nediskriminējošu 
režīmu attiecībā uz tās platformā tirgotu 
līgumu nodrošinājuma prasībām, saldo 
aprēķinu ekonomiski līdzvērtīgiem 
līgumiem un kompensējošas pozīcijas 

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8. pantu, 
centrālais darījumu partneris pieņem 
finanšu instrumentus klīringam un veic to, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un 
maksām par pieeju — neatkarīgi no vietas, 
kurā darījums ir veikts, ja vien šāda 
piekļuve skaidri neapdraud netraucētu un 
pareizu centrālā darījumu partnera vai 
finanšu tirgu darbību veidā, kas rada 
sistēmisko risku. Tam jo īpaši vajadzētu 
nodrošināt, ka tirdzniecības vietai ir 
tiesības uz nediskriminējošu režīmu 
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aprēķināšanu, ko korelētiem līgumiem veic 
viens un tas pats centrālais darījumu 
partneris. Centrālais darījumu partneris var 
pieprasīt, lai tirdzniecības vieta atbilstu 
šāda centrālā darījumu partnera noteiktām 
pamatotām darbības un tehniskajām 
prasībām. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

attiecībā uz tās platformā tirgotu līgumu 
nodrošinājuma prasībām, saldo aprēķinu 
ekonomiski līdzvērtīgiem līgumiem un 
kompensējošas pozīcijas aprēķināšanu, ko 
korelētiem līgumiem veic viens un tas pats 
centrālais darījumu partneris. Centrālais 
darījumu partneris var pieprasīt, lai 
tirdzniecības vieta atbilstu šāda centrālā 
darījumu partnera noteiktām pamatotām 
darbības un tehniskajām prasībām, ja 
centrālais darījumu partneris piedāvā 
atbilstīgas starptautiski atzītas 
komunikācijas procedūras un standartus. 
Šo prasību nepiemēro atvasinātiem finanšu 
līgumiem, uz kuriem saskaņā ar regulas 
[ETIR] 8. pantu jau attiecas pienākums 
nodrošināt pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 605
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8. pantu, 
centrālais darījumu partneris pieņem 
finanšu instrumentus klīringam un veic to, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un 
maksām par pieeju — neatkarīgi no vietas, 
kurā darījums ir veikts. Tam jo īpaši 
vajadzētu nodrošināt, ka tirdzniecības 
vietai ir tiesības uz nediskriminējošu 
režīmu attiecībā uz tās platformā tirgotu 
līgumu nodrošinājuma prasībām, saldo 
aprēķinu ekonomiski līdzvērtīgiem 
līgumiem un kompensējošas pozīcijas 
aprēķināšanu, ko korelētiem līgumiem veic 
viens un tas pats centrālais darījumu 
partneris. Centrālais darījumu partneris var 
pieprasīt, lai tirdzniecības vieta atbilstu 

1. Neskarot Regulas (ES) Nr. …/… 
[ETIR] 7. pantu, centrālais darījumu 
partneris pieņem finanšu instrumentus 
klīringam un veic to, pamatojoties uz 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz 
nodrošinājuma prasībām un maksām par 
pieeju — neatkarīgi no vietas, kurā 
darījums ir veikts. Tam jo īpaši vajadzētu 
nodrošināt, ka tirdzniecības vietai ir 
tiesības uz nediskriminējošu režīmu 
attiecībā uz tās platformā tirgotu līgumu 
nodrošinājuma prasībām, saldo aprēķinu 
ekonomiski līdzvērtīgiem līgumiem un 
kompensējošas pozīcijas aprēķināšanu, ko 
korelētiem līgumiem veic viens un tas pats 
centrālais darījumu partneris. Centrālais 
darījumu partneris var pieprasīt, lai 
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šāda centrālā darījumu partnera noteiktām 
pamatotām darbības un tehniskajām 
prasībām. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

tirdzniecības vieta atbilstu šāda centrālā 
darījumu partnera noteiktām pamatotām 
darbības un tehniskajām prasībām. Šo 
prasību nepiemēro atvasinātiem finanšu 
līgumiem, uz kuriem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/… [ETIR] 7. pantu
jau attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 606
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8. pantu, 
centrālais darījumu partneris pieņem 
finanšu instrumentus klīringam un veic to, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un 
maksām par pieeju — neatkarīgi no vietas, 
kurā darījums ir veikts. Tam jo īpaši 
vajadzētu nodrošināt, ka tirdzniecības 
vietai ir tiesības uz nediskriminējošu 
režīmu attiecībā uz tās platformā tirgotu 
līgumu nodrošinājuma prasībām, saldo 
aprēķinu ekonomiski līdzvērtīgiem 
līgumiem un kompensējošas pozīcijas 
aprēķināšanu, ko korelētiem līgumiem veic 
viens un tas pats centrālais darījumu 
partneris. Centrālais darījumu partneris var 
pieprasīt, lai tirdzniecības vieta atbilstu 
šāda centrālā darījumu partnera noteiktām 
pamatotām darbības un tehniskajām 
prasībām. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8. pantu, 
centrālais darījumu partneris pieņem 
finanšu instrumentus klīringam un veic to, 
pamatojoties uz nediskriminējošiem un 
pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz nodrošinājuma prasībām un 
maksām par pieeju — neatkarīgi no vietas, 
kurā darījums ir veikts. Tam jo īpaši 
vajadzētu nodrošināt, ka tirdzniecības 
vietai ir tiesības uz nediskriminējošu 
režīmu attiecībā uz tās platformā tirgotu 
līgumu nodrošinājuma prasībām, saldo 
aprēķinu ekonomiski līdzvērtīgiem 
līgumiem un kompensējošas pozīcijas 
aprēķināšanu, ko korelētiem līgumiem veic 
viens un tas pats centrālais darījumu 
partneris. Centrālais darījumu partneris var 
pieprasīt, lai tirdzniecības vieta atbilstu 
šāda centrālā darījumu partnera noteiktām 
pamatotām darbības un tehniskajām 
prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Šis ir vispārējs pasākums, kas jāpiemēro konsekventi un visaptveroši.

Grozījums Nr. 607
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālais darījumu partneris rakstisku 
atbildi tirdzniecības vietai sniedz trīs 
mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ja attiecīgā 
kompetentā iestāde nav noraidījusi pieeju 
atbilstīgi 4. punktam, vai noraidot pieeju. 
Centrālais darījumu partneris lūgumu par 
pieeju var noraidīt tikai 6. punktā norādīto 
apstākļu gadījumā. Ja centrālais darījumu 
partneris liedz pieeju, tam atbildē jānorāda 
pilnīgs atteikuma iemesls un par lēmumu 
rakstiski jāinformē tā kompetentā iestāde. 
Centrālais darījumu partneris pieeju 
nodrošina trīs mēnešu laikā no pozitīvas 
atbildes sniegšanas uz pieejas 
pieprasījumu.

3. Centrālais darījumu partneris rakstisku 
atbildi tirdzniecības vietai sniedz trīs 
mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ja attiecīgā 
kompetentā iestāde nav noraidījusi pieeju 
atbilstīgi 4. punktam, vai noraidot pieeju. 
Centrālais darījumu partneris lūgumu par 
pieeju var noraidīt tikai 6. punktā norādīto 
apstākļu gadījumā. Ja centrālais darījumu 
partneris liedz pieeju, tam atbildē jānorāda 
pilnīgs atteikuma iemesls un par lēmumu 
rakstiski jāinformē tā kompetentā iestāde. 
Centrālais darījumu partneris pieeju 
nodrošina divpadsmit mēnešu laikā no 
pozitīvas atbildes sniegšanas uz pieejas 
pieprasījumu.

Visas izmaksas, kas rodas, piemērojot 1.–
3. punktu, sedz tā tirdzniecības vieta, kura 
pieprasa piekļuvi, ja vien tā ar centrālo 
darījumu partneri nav vienojusies citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālais darījumu partneris rakstisku 
atbildi tirdzniecības vietai sniedz trīs 

3. Centrālais darījumu partneris rakstisku 
atbildi tirdzniecības vietai sniedz trīs 
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mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ja attiecīgā 
kompetentā iestāde nav noraidījusi pieeju 
atbilstīgi 4. punktam, vai noraidot pieeju. 
Centrālais darījumu partneris lūgumu par 
pieeju var noraidīt tikai 6. punktā norādīto 
apstākļu gadījumā. Ja centrālais darījumu 
partneris liedz pieeju, tam atbildē jānorāda 
pilnīgs atteikuma iemesls un par lēmumu 
rakstiski jāinformē tā kompetentā iestāde. 
Centrālais darījumu partneris pieeju 
nodrošina trīs mēnešu laikā no pozitīvas 
atbildes sniegšanas uz pieejas 
pieprasījumu.

mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ja attiecīgā 
kompetentā iestāde nav noraidījusi pieeju 
atbilstīgi 4. punktam, vai noraidot pieeju. 
Centrālais darījumu partneris lūgumu par 
pieeju var noraidīt tikai pamatojoties uz 
visaptverošu riska analīzi un 6. punktā 
norādīto apstākļu gadījumā. If a CCP 
refuses access it shall provide full reasons 
in its response and inform its competent 
authority in writing of the decision. 
Centrālais darījumu partneris pieeju 
nodrošina trīs mēnešu laikā no pozitīvas 
atbildes sniegšanas uz pieejas 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja centrālais darījumu partneris 
tirdzniecības vietai liedz piekļuvi saskaņā 
ar 3. punktu, tas par to ziņo kompetentajai 
iestādei, kura šo lēmumu pārskata, lai 
pārliecinātos, vai tas atbilst 1. un 
3. punkta noteikumiem. Ja kompetentā 
iestāde nolemj, ka centrālais darījumu 
partneris nav ievērojis 1. un 3. punkta 
noteikumus, tā savu lēmumu dara zināmu 
centrālajam darījumu partnerim, 
tirdzniecības vietai un tirdzniecības vietas 
kompetentajai iestādei un liek 
centrālajam darījumu partnerim 
nodrošināt piekļuvi trīs mēnešu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Astrid Lulling
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Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Centrālā darījumu partnera kompetentā 
iestāde var liegt tirdzniecības vietas pieeju 
centrālajam darījumu partnerim tikai tad, ja 
šāda pieeja apdraudētu vienmērīgu vai 
pienācīgu finanšu tirgus darbību. Ja 
kompetentā iestāde uz šā pamata liedz 
pieeju, tā pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā pēc 2. punktā minētā lūguma 
saņemšanas un sniedz pilnīgu 
skaidrojumu centrālajam darījumu 
partnerim un tirdzniecības vietai, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

4. Attiecībā uz pārvedamiem 
vērtspapīriem un naudas tirgus 
instrumentiem kompetentā iestāde var 
liegt tirdzniecības vietas pieeju tikai tad, ja 
šāda pieeja apdraudētu vienmērīgu un 
pienācīgu finanšu tirgus darbību. Attiecībā 
uz citiem intrumentiem piekļuvi 
tirdzniecības vietai nosaka tirdzniecības 
vietas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

i) likviditātes sadrumstalotība;
ii) operacionālais risks un sarežģītība;
iii) to centrālo darījumu partneru skaits, 
kuriem pašlaik ir piekļuve tirdzniecības 
vietai;
iv) iespēja ietekmēt vienmērīgu un 
pienācīgu tirgus darbību.
Kompetentā iestāde lēmumu par 
tirdzniecības vietu pieņem divu mēnešu 
laikā pēc centrālā darījumu partnera 
pieprasījuma un mērķa tirgus ziņojuma 
saņemšanas, kas jāsniedz mēneša laikā 
kopš pieprasījuma saņemšanas. Par 
lēmumu paziņo tirdzniecības vietai, 
centrālajam darījumu partnerim un 
EVTI.

Or. en

Pamatojums

Ja tirdzniecības vieta būs pieejama pārāk daudziem centrālajiem darījumu partneriem, 
palielināsies sistēmiskās darbības sarežģītība, un likviditātes sadrumstalotība var palielināt 
vispārējo riska līmeni; turklāt jo vairāk centrālo darījumu partneru pievienosies tirdzniecības 
vietai, jo mazāk klientiem un iestādēm būs pieejami apjomradīti ietaupījumi. Piedāvātās 
procedūras palīdzēs atlasīt katrai tirdzniecības platformai visatbilstošākos locekļus.
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Grozījums Nr. 611
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kompetento iestāžu domstarpību 
gadījumā EVTI visus konfliktus risina 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
19. pantu.

Or. en

Pamatojums

This aligns the access procedure with that of EMIR, giving ESMA the power of binding 
mediation for settling disputes between competent authorities. Given the subjective nature of 
some of the criteria it is particularly important in this regard.

Grozījums Nr. 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja tirdzniecības vieta un centrālā 
darījumu partnera birojs atrodas dažādās 
dalībvalstīs, centrālā darījumu partnera 
kompetentā iestāde apspriežas ar 
tirdzniecības vietas kompetento iestādi, 
pirms pieņem lēmumu par piekļuves 
liegšanu tirdzniecības vietai saskaņā ar 
3.a un 4. punktu un rakstiski sniedz 
vispusīgu sava lēmuma pamatojumu. Ja 
tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
nepiekrīt otras kompetentās iestādes 
lēmumam, tā saskaņā ar 3.a vai 4. punktu 
var šo jautājumu nosūtīt EVTI, kas var 
rīkoties saskaņā ar pilnvarām, kas tai 
piešķirtas saskaņā ar Regulas (E) 
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Nr. 1095/2010 19. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai norādītu:

6. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai norādītu:

Or. en

Grozījums Nr. 614
Sławomir Witold Nitras

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai norādītu:

6. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pēc apspriedes ar 
EVTI pieņem pasākumus, lai norādītu:

Or. pl

Grozījums Nr. 615
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, kādos centrālais darījumu 
partneris var liegt pieeju, tostarp 

a) nosacījumus, kādos centrālais darījumu 
partneris var liegt pieeju, tikai tad, ja 
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nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits un veids vai citi 
faktori, kas rada nepamatotus riskus.

piekļuve apdraudētu netraucētu un 
kārtīgu tirgu darbību vai negatīvi 
ietekmētu sistēmisko risku.

Or. en

Pamatojums

Saskaņo piekļuves procedūru ar ETIR noteikto.

Grozījums Nr. 616
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, kādos centrālais darījumu 
partneris var liegt pieeju, tostarp 
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits un veids vai citi 
faktori, kas rada nepamatotus riskus.

a) nosacījumus attiecībā uz pārvedamiem 
vērtspapīriem un naudas tirgus 
intrumentiem, kādos centrālais darījumu 
partneris var liegt pieeju, tostarp 
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits un veids vai citi 
faktori, kas rada nepamatotus riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, kādos centrālais darījumu 
partneris var liegt pieeju, tostarp 
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits un veids vai citi 
faktori, kas rada nepamatotus riskus.

a) nosacījumus, kādos centrālais darījumu 
partneris var liegt pieeju, tostarp 
nosacījumus, kas ir pārredzami, samērīgi 
un nediskriminējoši un kuru pamatā ir 
aspekts, ka piekļuve centrālam darījumu 
partnerim skaidri un būtiski apdraudētu 
netraucētu un kārtīgu centrālā darījumu 
partnera vai finanšu tirgus darbību veidā, 
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kas rada sistēmisko risku.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
nodrošina pieeju, tostarp sniegtās 
informācijas konfidencialitāti attiecībā uz 
finanšu instrumentiem attīstības posma 
laikā, nediskriminējošu un pārredzamu 
pamatojumu attiecībā uz klīringa maksām, 
nodrošinājuma prasībām un darbības 
prasībām drošības rezervju veidošanai.

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
nodrošina pieeju, tostarp sniegtās 
informācijas konfidencialitāti attiecībā uz 
pārvedamiem vērtspapīriem un naudas 
tirgus instrumentiem attīstības posma 
laikā, nediskriminējošu un pārredzamu 
pamatojumu attiecībā uz klīringa maksām, 
nodrošinājuma prasībām un darbības 
prasībām drošības rezervju veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts – 1. daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai ne vēlāk kā 
[xx] mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 620
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
28.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.a pants
Pienākums veikt klīringu akcijām un 
obligācijām, ko tirgo regulētajos tirgos, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un 
regulētās tirdzniecības sistēmās
Regulētā tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas dalībnieks 
nodrošina, ka visiem darījumiem ar 
akcijām un obligācijām, kas noslēgti 
regulētā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā un regulētā tirdzniecības sistēmā, 
centrālais darījumu partneris veic 
klīringu, ja centrālais darījumu partneris 
piekrīt veikt klīringu attiecīgajam finanšu 
instrumentam.

Or. en


