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Grozījums Nr. 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
29. 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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Grozījums Nr. 622
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

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 
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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. 623
Werner Langen

Regulas priekšlikums
29. 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. 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
29. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai gan Komisija tā neuzskata, atvērta pieeja pirmām kārtām palielinātu sistēmisko risku 
biržā ietverto atvasināto finanšu instrumentu nozarē. Tiesību akta priekšlikums sekmē 
savstarpējo savienojamību un veicina sistēmiski svarīgu tirgus infrastruktūru 
sadrumstalotību. Sadrumstalotība var negatīvi ietekmēt uzraudzību un riska pārvaldību. 
Pieejas noteikumi attiecībā uz biržā tirgotiem atvasinātiem finanšu instrumentiem radīs 
plaisas šajos tirgos, pakļaujot riskam cenu veidošanas mehānisma izturētspēju.

Grozījums Nr. 625
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 626
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8.a pantu, 
tirdzniecības vieta nodrošina tirdzniecības
datus, pamatojoties uz nediskriminējošiem 
un pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz maksām, kas saistītas ar pieeju 
pēc lūguma jebkuram atļautam vai Regulā 
[..] (ETIR) atzītam centrālajam darījumu 
partnerim, kas vēlas veikt klīringu finanšu 

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8.a pantu, 
tirdzniecības vieta nodrošina 
pēctirdzniecības datus, pamatojoties uz 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz 
maksām, kas saistītas ar pieeju pēc lūguma 
jebkuram atļautam vai Regulā [..] (ETIR) 
atzītam centrālajam darījumu partnerim, 
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darījumiem, kuri tiek pabeigti šajā 
tirdzniecības vietā. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

kas vēlas veikt klīringu finanšu 
darījumiem, tikai ja tiek apdraudēta 
finanšu tirgu vienmērīga un pienācīga 
darbība. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar Regulas [ETIR] 8.a pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8.a pantu, 
tirdzniecības vieta nodrošina tirdzniecības 
datus, pamatojoties uz nediskriminējošiem 
un pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz maksām, kas saistītas ar pieeju 
pēc lūguma jebkuram atļautam vai Regulā 
[..] (ETIR) atzītam centrālajam darījumu 
partnerim, kas vēlas veikt klīringu finanšu 
darījumiem, kuri tiek pabeigti šajā 
tirdzniecības vietā. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8.a pantu, 
tirdzniecības vieta nodrošina tirdzniecības 
datus, pamatojoties uz nediskriminējošiem, 
objektīviem un pārredzamiem 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz 
maksām, kas saistītas ar pieeju pēc lūguma 
jebkuram atļautam vai Regulā [..] (ETIR) 
atzītam centrālajam darījumu partnerim, 
kas vēlas veikt klīringu finanšu 
darījumiem, kuri tiek pabeigti šajā 
tirdzniecības vietā, ja vien šāda pieeja 
nepārprotami un būtiski neapdraudētu 
tirdzniecības vietas vienmērīgu un 
pienācīgu darbību vai finanšu tirgu 
darbību, radot sistēmisko risku. Šo prasību 
nepiemēro atvasinātiem finanšu līgumiem, 
uz kuriem saskaņā ar Regulas [ETIR] 
8.a pantu jau attiecas pienākums 
nodrošināt pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Markus Ferber



AM\901887LV.doc 7/120 PE489.478v01-00

LV

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Regulas [..] (ETIR) 8.a pantu, 
tirdzniecības vieta nodrošina tirdzniecības 
datus, pamatojoties uz nediskriminējošiem 
un pārredzamiem nosacījumiem, tostarp 
attiecībā uz maksām, kas saistītas ar pieeju 
pēc lūguma jebkuram atļautam vai Regulā 
[..] (ETIR) atzītam centrālajam darījumu 
partnerim, kas vēlas veikt klīringu finanšu 
darījumiem, kuri tiek pabeigti šajā 
tirdzniecības vietā. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar regulas [ETIR] 8. pantu jau 
attiecas pienākums nodrošināt pieeju.

1. Neskarot Regulas (ES) Nr. ../.. (ETIR) 
8. pantu, tirdzniecības vieta nodrošina 
tirdzniecības datus, pamatojoties uz 
nediskriminējošiem un pārredzamiem 
nosacījumiem, tostarp attiecībā uz 
maksām, kas saistītas ar pieeju pēc lūguma 
jebkuram atļautam vai Regulā [..] (ETIR) 
atzītam centrālajam darījumu partnerim, 
kas vēlas veikt klīringu finanšu 
darījumiem, kuri tiek pabeigti šajā 
tirdzniecības vietā. Šo prasību nepiemēro 
atvasinātiem finanšu līgumiem, uz kuriem 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../.. [ETIR] 
8. pantu jau attiecas pienākums nodrošināt 
pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 629
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Centrālais darījumu partneris, kam 
jau ir dominējoša tirgus daļa klīringa 
nozarē vai nu Eiropā, vai trešā valstī, 
nevar izmantot pieejas tiesības 
tirdzniecības vietām, kā noteikts 29. panta 
1. punktā, lai nostiprinātu savu pozīciju.

Or. en

Pamatojums

Dominējoši dalībnieki var ļaunprātīgi izmantot pieejas tiesības, lai nostiprinātu savu pozīciju 
un tādējādi mazinātu konkurenci. Noteikums šīs negatīvās ietekmes novēršanai ir it sevišķi 
vajadzīgs attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem, jo tie saistīti ar varu un 
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iestrēgšanas efektu, ko vēsturiskās klīringa iestādes var izmantot attiecībā uz produktiem, ar 
kuriem tirdzniecības darījumus veic jaunizveidotās vai mazākās tirdzniecības vietās. Bez šāda 
noteikuma atvasināto finanšu instrumentu klīringa jomā nav iespējama konkurence.

Grozījums Nr. 630
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pieeju tirdzniecības datiem, kā 
noteikts 29. panta 1. punktā, attiecībā uz 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem, 
kas nav ārpusbiržas atvasinātie finanšu 
instrumenti, kurus reglamentē Regula [..] 
(ETIR), prasa tikai no tirdzniecības 
vietām, kas pārstāv vairāk nekā 10 % no 
Eiropas kopējās tirdzniecības ar 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai saistībā ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ko tirgo regulētās tirdzniecības 
vietās, tirgus dalībniekiem tiktu piedāvāta izvēle attiecībā uz klīringa iestādēm un 
tirdzniecības vietām. Tomēr, lai nodrošinātu, ka ir iespējama patiesa konkurence un 
inovācija, pieejas noteikumi būtu jāpiemēro tikai tām iestādēm un vietām, kuru tirdzniecības 
darbības jau ir nostabilizējušās. Jauniem tirgus dalībniekiem jo sevišķi nevajadzētu prasīt 
nodrošināt tirdzniecības datus līdz tie nav sasnieguši konkrētu tirgus daļu.

Grozījums Nr. 631
Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem, kas nav ārpusbiržas 
atvasinātie finanšu instrumenti, prasību 
par pieeju tirdzniecības datiem, kā 
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noteikts 29. panta 1. punktā, piemēros 
tikai tām tirdzniecības vietām, kuras 
pārstāv vairāk nekā 10 % no Eiropas 
kopējās tirdzniecības ar atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības vieta centrālajam darījumu 
partnerim rakstisku atbildi sniedz trīs 
mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ar 
nosacījumu, ka atbilstoša kompetentā 
iestāde nav liegusi pieeju atbilstīgi 
4. punktam, vai noraidot liedzot pieeju. 
Tirdzniecības vieta lūgumu par pieeju var 
noraidīt tikai 6. punktā norādīto apstākļu 
gadījumā. Ja tirdzniecības vieta liedz 
pieeju, tai atbildē jānorāda pilnīgs 
atteikuma iemesls un par lēmumu rakstiski 
jāinformē tās kompetentā iestāde. 
Tirdzniecības vieta pieeju nodrošina trīs 
mēnešu laikā no pozitīvas atbildes 
sniegšanas uz pieejas pieprasījumu.

3. Tirdzniecības vieta centrālajam darījumu 
partnerim rakstisku atbildi sniedz trīs 
mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ar 
nosacījumu, ka atbilstoša kompetentā 
iestāde nav liegusi pieeju atbilstīgi 
4. punktam, vai noraidot liedzot pieeju. 
Tirdzniecības vieta lūgumu par pieeju var 
noraidīt tikai saskaņā ar vispusīgu riska 
analīzi un 6. punktā norādīto apstākļu 
gadījumā. Ja tirdzniecības vieta liedz 
pieeju, tai atbildē jānorāda pilnīgs 
atteikuma iemesls un par lēmumu rakstiski 
jāinformē tās kompetentā iestāde. 
Tirdzniecības vieta pieeju nodrošina trīs 
mēnešu laikā no pozitīvas atbildes 
sniegšanas uz pieejas pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības vieta centrālajam darījumu 3. Tirdzniecības vieta centrālajam darījumu 
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partnerim rakstisku atbildi sniedz trīs 
mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ar 
nosacījumu, ka atbilstoša kompetentā 
iestāde nav liegusi pieeju atbilstīgi 
4. punktam, vai noraidot liedzot pieeju. 
Tirdzniecības vieta lūgumu par pieeju var 
noraidīt tikai 6. punktā norādīto apstākļu 
gadījumā. Ja tirdzniecības vieta liedz 
pieeju, tai atbildē jānorāda pilnīgs 
atteikuma iemesls un par lēmumu rakstiski
jāinformē tās kompetentā iestāde. 
Tirdzniecības vieta pieeju nodrošina trīs 
mēnešu laikā no pozitīvas atbildes 
sniegšanas uz pieejas pieprasījumu.

partnerim rakstisku atbildi sniedz trīs 
mēnešu laikā, atļaujot pieeju, ar 
nosacījumu, ka atbilstoša kompetentā 
iestāde nav liegusi pieeju atbilstīgi 
4. punktam, vai noraidot liedzot pieeju. 
Tirdzniecības vieta lūgumu par pieeju var 
noraidīt tikai 4. un 6. punktā norādīto 
apstākļu gadījumā. Ja tirdzniecības vieta 
liedz pieeju, tai atbildē jānorāda pilnīgs 
atteikuma iemesls un par lēmumu rakstiski 
jāinformē tās kompetentā iestāde. 
Tirdzniecības vieta pieeju nodrošina trīs 
mēnešu laikā no pozitīvas atbildes 
sniegšanas uz pieejas pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tirdzniecības vieta noraida centrālā 
darījumu partnera lūgumu par pieeju 
saskaņā ar 3. punktu, tā informē savu 
kompetento iestādi, kas pārskata lēmumu, 
lai nodrošinātu, ka tas atbilst 1. un 
3. punktam. Ja kompetentā iestāde izlemj, 
ka tirdzniecības vieta nav ievērojusi 1. un 
3. punktu, tā informē tirdzniecības vietu, 
centrālo darījumu partneri un centrālā 
darījumu partnera kompetento iestādi par 
savu lēmumu un izdod rīkojumu 
tirdzniecības vietai trīs mēnešu laikā 
nodrošināt pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
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 tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
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 tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots. Attiecībā uz ārpusbiržas 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem 
centrālā darījumu partnera pieeju 
tirdzniecības vietai piešķir saskaņā ar 
Regulas [..] (ETIR) noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka uz ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem to specifikas dēļ 
attiecas ETIR. Pārējie finanšu produkti, it sevišķi atvasinātie finanšu instrumenti, kas tiek 
pieņemti regulētos tirgos, būtu jāietver FITR pieejas tiesību noteikumu darbības jomā.

Grozījums Nr. 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
tirgus darbību. Ja kompetentā iestāde uz šā 
pamata liedz pieeju, tā pieņem lēmumu 
divu mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā 

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja nepārprotami un būtiski apdraud 
vienmērīgu un pienācīgu tirdzniecības 
vietas darbību vai finanšu tirgu darbību, 
radot sistēmisku risku vai citus apstākļus, 
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lūguma saņemšanas un sniedz pilnīgu 
skaidrojumu tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

ko Komisija nosaka saskaņā ar 6. punktu 
turpmāk. Šāda lēmuma pamatā jābūt 
vispusīgai riska analīzei, kurā ņemts vērā, 
ka neviens no ETIR noteikumiem neliek 
pusēm divpusēji vienoties par savstarpējo 
izmantojamību vai nu attiecībā uz 
kapitāla vērtspapīriem, atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem vai citiem 
instrumentiem. Ja kompetentā iestāde liedz 
pieeju, tā pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā pēc 2. punktā minētā lūguma 
saņemšanas un sniedz pilnīgu skaidrojumu 
tirdzniecības vietai un centrālajam 
darījumu partnerim, ietverot pierādījumus, 
uz kuriem lēmums ir pamatots.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
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 tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
tirgus darbību vai ja tā veicinātu tāda 
centrālā darījumu partnera pozīcijas 
nostiprināšanos, kuram jau ir liela tirgus 
daļa Eiropas klīringa nozarē. 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. Attiecībā 
uz ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem centrālā darījumu 
partnera pieejas tiesības tirdzniecības 
vietai nosaka saskaņā ar Regulas [..] 
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(ETIR) noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai saistībā ar finanšu instrumentiem, ko tirgo regulētās tirdzniecības vietās, un 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem tirgus dalībniekiem tiktu piedāvāta izvēle attiecībā uz 
klīringa iestādēm un tirdzniecības vietām. Tomēr, lai nodrošinātu konkurenci un inovāciju,
pieejas noteikumus nevajadzētu izmantot, lai nostiprinātu lielu tirgus daļu un dominējošus 
tirgus dalībniekus.

Grozījums Nr. 638
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
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 tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

4. Attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas 
nav atvasinātie finanšu instrumenti, 
tirdzniecības vietas kompetentā iestāde var 
liegt centrālajam darījumu partnerim pieeju 
tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda pieeja 
apdraud vienmērīgu vai pienācīgu tirgus 
darbību. Attiecībā uz atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem centrālā darījumu 
partnera pieeju tirdzniecības vietai piešķir 
tikai tad, ja saistībā ar šādu pieeju nav 
vajadzīga savstarpēja izmantojamība vai 
ja tā neapdraud tirgu vienmērīgu un 
pienācīgu darbību, it sevišķi likviditātes 
sadrumstalotības dēļ, un ja tirdzniecības 
vieta ir piemērojusi atbilstīgus 
mehānismus, lai novērstu šādu 
sadrumstalotību.
Ja kompetentā iestāde uz šā pamata liedz 
pieeju, tā pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā pēc 2. punktā minētā lūguma 
saņemšanas un sniedz pilnīgu skaidrojumu 
tirdzniecības vietai un centrālajam 
darījumu partnerim, ietverot pierādījumus, 
uz kuriem lēmums ir pamatots.
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Or. en

Grozījums Nr. 639
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
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 tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

4. Attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas 
nav ārpusbiržas atvasinātie finanšu 
instrumenti, tirdzniecības vietas 
kompetentā iestāde var liegt centrālajam 
darījumu partnerim pieeju tirdzniecības 
vietai tikai tad, ja šāda pieeja apdraud 
vienmērīgu vai pienācīgu 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 
tirdzniecības vietai un centrālajam 
darījumu partnerim, ietverot pierādījumus, 
uz kuriem lēmums ir pamatots. Attiecībā 
uz ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem centrālā darījumu 
partnera pieeju tirdzniecības vietai piešķir 
saskaņā ar Regulas [..] (ETIR) 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 640
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 

4. Attiecībā uz pārvedamiem 
vērtspapīriem un naudas tirgus 
instrumentiem tirdzniecības vietas 
kompetentā iestāde var liegt pieeju 
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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 tirdzniecības vietai un
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda pieeja 
apdraud vienmērīgu un pienācīgu tirgus 
darbību. Attiecībā uz citiem instrumentiem 
pieeju tirdzniecības vietai nosaka 
tirdzniecības vietas kompetentā iestāde, 
pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

i) likviditātes sadrumstalotība;
ii) operacionālais risks un sarežģītība;
iii) to centrālo darījumu partneru skaits, 
kas pašlaik piekļūst tirdzniecības vietai;
iv) iespējamā ietekme uz tirgus 
vienmērīgu un pienācīgu darbību.
Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
izdod lēmumu divu mēnešu laikā pēc 
centrālā darījumu partnera lūguma
saņemšanas, savukārt mērķa tirgus 
ziņojums ir jāiesniedz viena mēneša laikā 
pēc lūguma saņemšanas. Lēmumu paziņo 
tirdzniecības vietai, centrālajam darījumu 
partnerim un EVTI.

Or. en

Pamatojums

Ja tirdzniecības vietai piekļūst pārāk liels skaits centrālo darījumu partneru, palielinās 
sistēmas operacionālā sarežģītība, un likviditātes sadrumstalotība var palielināt vispārējo 
riska līmeni. Turklāt, jo lielāks skaits centrālo darījumu partneru piekļūst tirdzniecības vietai, 
jo mazāki būs klientu un iestāžu apjomradītie ietaupījumi. Ierosinātās procedūras palīdzēs 
izvēlēties svarīgākās saiknes ar katru tirdzniecības platformu.

Grozījums Nr. 641
Anne E. Jensen

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 

4. Tirdzniecības vietas kompetentā iestāde 
var liegt centrālajam darījumu partnerim 
pieeju tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
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pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
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 tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots.

pieeja apdraud vienmērīgu vai pienācīgu 
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 tirdzniecības vietai un 
centrālajam darījumu partnerim, ietverot 
pierādījumus, uz kuriem lēmums ir 
pamatots. Attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kas nav ārpusbiržas 
atvasinātie finanšu instrumenti, centrālā 
darījumu partnera pieeju tirdzniecības 
vietai piešķir tikai tad, ja attiecīgās 
kompetentās iestādes ir pārliecinātas, ka 
savstarpējās izmantojamības pasākumi 
nevar apdraudēt klīringa procesu 
stabilitāti un pamatīgumu. Attiecībā uz 
ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem centrālā darījumu 
partnera pieeju tirdzniecības vietai piešķir 
saskaņā ar Regulas [..] (ETIR) 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 642
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja kompetentās iestādes nevar 
vienoties, EVTI izšķir kompetento iestāžu 
strīdus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu pieejas procedūra tiek saskaņota ar ETIR paredzēto procedūru, piešķirot 
EVTI saistošas starpniecības pilnvaras, lai tā izšķirtu kompetento iestāžu strīdus. Ņemot vērā 
dažu kritēriju subjektivitāti, šajā saistībā tas ir īpaši svarīgi.
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Grozījums Nr. 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja centrālais darījumu partneris un 
tirdzniecības vieta atrodas dažādās 
dalībvalstīs, tirdzniecības vietas 
kompetentā iestāde apspriežas ar centrālā 
darījumu partnera kompetento iestādi 
pirms lēmuma pieņemšanas par pieejas 
liegšanu centrālajam darījumu partnerim 
saskaņā ar 3.a un 4. punktu, ietverot 
rakstisku lēmuma pamatojumu. Ja 
centrālā darījumu partnera kompetentā 
iestāde nepiekrīt tirdzniecības vietas 
kompetentās iestādes lēmumam saskaņā 
ar 3.a un 4. punktu, jebkura no 
kompetentajām iestādēm var šo jautājumu 
iesniegt EVTI, kas var rīkoties saskaņā ar 
pilnvarām, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 19. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Trešā valstī reģistrēts centrālais 
darījumu partneris var pieprasīt pieeju 
Savienībā reģistrētai tirdzniecības vietai ar 
nosacījumu, ka centrālais darījumu 
partneris ir atzīts atbilstīgi regulas [ETIR] 
23. pantam un ar nosacījumu, ka šīs trešās 
valsts tiesiskais režīms regulas [ETIR] 
ietvaros atzītiem centrālajiem darījumu 

5. Trešā valstī reģistrēts centrālais 
darījumu partneris var pieprasīt pieeju 
Savienībā reģistrētai tirdzniecības vietai ar 
nosacījumu, ka centrālais darījumu 
partneris ir atzīts atbilstīgi Regulas (ES) 
Nr. ../.. [ETIR] 25. pantam un ar 
nosacījumu, ka šīs trešās valsts tiesiskais 
režīms regulas [ETIR] ietvaros atzītiem 
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partneriem nodrošina līdzvērtīgu atzīšanu 
tirdzniecības vietām, kas reģistrētas šajā 
trešā valstī.

centrālajiem darījumu partneriem 
nodrošina līdzvērtīgu atzīšanu tirdzniecības 
vietām, kas reģistrētas šajā trešā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, attiecībā uz instrumentiem, 
kas nav ārpusbiržas atvasinātie finanšu 
instrumenti, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu:

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka uz ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem to specifikas dēļ 
attiecas ETIR. Pārējie finanšu produkti, it sevišķi atvasinātie finanšu instrumenti, kas tiek 
pieņemti regulētos tirgos, būtu jāietver FITR pieejas tiesību noteikumu darbības jomā. Būtu 
jāpaskaidro, ko nozīmē dominējoša pozīcija, lai nodrošinātu, ka to ātrāk un konsekventāk 
īsteno visā Eiropā.

Grozījums Nr. 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 647
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju, tostarp 
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits vai citi faktori, kas 
rada nepamatotus riskus.

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju, tikai 
tādā gadījumā, ja šāda pieeja apdraudētu 
tirgu vienmērīgu un pienācīgu darbību 
vai negatīvi ietekmētu sistēmisko risku.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu pieejas procedūra tiek saskaņota ar ETIR paredzēto procedūru, piešķirot 
EVTI saistošas starpniecības pilnvaras, lai tā izšķirtu kompetento iestāžu strīdus. Ņemot vērā 
dažu kritēriju subjektivitāti, šajā saistībā tas ir īpaši svarīgi.

Grozījums Nr. 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju, tostarp
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits vai citi faktori, kas 
rada nepamatotus riskus.

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju, kuri ir 
pārredzami, objektīvi, samērīgi un 
nediskriminējoši un kuri ietver 
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits vai citi faktori, kas 
rada nepamatotus riskus, tostarp tos, kas 
saistīti ar tirgu vienmērīgu un pienācīgu 
darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 649
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju, tostarp
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits vai citi faktori, kas 
rada nepamatotus riskus.

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju, ietverot
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits vai citi faktori, kas 
rada nepamatotus riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Anne E. Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju, tostarp 
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits vai citi faktori, kas 
rada nepamatotus riskus.

a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta var liegt pieeju attiecībā 
uz instrumentiem, kas nav ārpusbiržas 
atvasinātie finanšu instrumenti, tostarp 
nosacījumus, kuru pamatā ir darījumu 
apjoms, lietotāju skaits vai citi faktori, kas 
rada nepamatotus riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
nodrošina pieeju, tostarp sniegtās 

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
nodrošina pieeju, tostarp patērētāju 
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informācijas konfidencialitāti par finanšu 
instrumentiem attīstības posmā, un 
nediskriminējošu un pārredzamu 
pamatojumu attiecībā uz maksām saistībā 
ar pieeju.

pieprasījuma un drošības kritērijus, 
atbilstīgus mehānismus likviditātes 
sadrumstalotības pārvaldīšanai, kritērijus, 
ar ko nosaka, vai ir nepieciešami 
savstarpējās izmantojamības pasākumi, 
sniegtās informācijas konfidencialitāti par 
finanšu instrumentiem attīstības posmā, un 
nediskriminējošu un pārredzamu 
pamatojumu attiecībā uz maksām saistībā 
ar pieeju.

Or. en

Pamatojums

Ja savstarpējās izmantojamības pasākumi ir vajadzīgi vai ja likviditāte ir sadrumstalota un 
mehānisms ir ieviests, tas būtu jānorāda pieejas nosacījumos.

Grozījums Nr. 652
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kas būtu dominējoša tirgus daļa 
klīringa nozarē vai nu Eiropā, vai trešā 
valstī saskaņā ar 29. panta 1.a punktu 
(jauns).

Or. en

Pamatojums

Pamatojums: ir skaidri jānorāda, ka uz ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem to 
specifikas dēļ attiecas ETIR. Pārējie finanšu produkti, it sevišķi atvasinātie finanšu 
instrumenti, kas tiek pieņemti regulētos tirgos, būtu jāietver FITR pieejas tiesību noteikumu 
darbības jomā. Būtu jāpaskaidro, ko nozīmē dominējoša pozīcija, lai nodrošinātu, ka to ātrāk 
un konsekventāk īsteno visā Eiropā.

Grozījums Nr. 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo standartu 
projektus Komisijai [xx] mēnešus pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 654
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kas apdraudētu tirgu vienmērīgu un 
pienācīgu darbību un kā dēļ kompetentās 
iestādes varētu liegt pieeju saskaņā ar 
29. panta 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, kas apdraud tirgu vienmērīgu un pienācīgu darbību un kas ir liela tirgus daļa 
Eiropas klīringa nozarē.

Grozījums Nr. 655
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) kas ir liela tirgus daļa Eiropas 
klīringa nozarē saskaņā ar 29. panta 
4. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, kas apdraud tirgu vienmērīgu un pienācīgu darbību un kas ir liela tirgus daļa 
Eiropas klīringa nozarē.

Grozījums Nr. 656
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu 
likviditātes sadrumstalotības jēdzienu 
attiecībā uz atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem, kam vēl nepiemēro 
pienākumus nodrošināt pieeju saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. ../.. [ETIR] 8. pantu. Šie 
regulatīvo tehnisko standartu projekti, ja 
iespējams, atspoguļo regulatīvos tehniskos 
standartus, ko Komisija ir pieņēmusi 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../.. [ETIR] 
8. panta 5. punktu. EVTI šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus iesniedz 
Komisijai līdz ..*.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Regulas priekšlikums
30. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 658
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Judikatūras precedents ES atzīst un nosaka taisnīgu regulējumu tādu struktūru intelektuālā 
īpašuma tiesību izmantošanai un licencēšanai, kas ir izstrādājušas bāzes rādītājus. Noteikumi 
neatbilst šim precedentam un tie nemotivēs turpmāku inovāciju un ieguldījumus. Šie 
noteikumi ir jāsvītro. Ir vērts vismaz uzsākt debates par šo konkrēto jautājumu.

Grozījums Nr. 659
Werner Langen

Regulas priekšlikums
30. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. de

Pamatojums

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Grozījums Nr. 660
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 661
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja jebkura finanšu instrumenta vērtību 
aprēķina, izmantojot bāzes rādītāju, 

Ja jebkura finanšu instrumenta vērtību 
aprēķina, izmantojot bāzes rādītāju
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persona, kurai pieder īpašumtiesības uz 
bāzes rādītāju, nodrošina, ka tirdzniecībai 
un klīringa veikšanai centrālajam darījumu 
partnerim un tirdzniecības vietai ir 
nediskriminējoša pieeja:

indeksu, persona, kurai pieder 
īpašumtiesības uz bāzes rādītāju indeksu, 
nodrošina, ka tirdzniecībai un klīringa 
veikšanai centrālajam darījumu partnerim 
un tirdzniecības vietai ir nediskriminējoša 
pieeja:

Or. en

Grozījums Nr. 662
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja jebkura finanšu instrumenta vērtību 
aprēķina, izmantojot bāzes rādītāju, 
persona, kurai pieder īpašumtiesības uz 
bāzes rādītāju, nodrošina, ka tirdzniecībai
un klīringa veikšanai centrālajam darījumu 
partnerim un tirdzniecības vietai ir 
nediskriminējoša pieeja:

Ja jebkura finanšu instrumenta vērtību 
aprēķina, izmantojot bāzes rādītāju, 
persona, kurai pieder īpašumtiesības uz 
bāzes rādītāju, nodrošina, ka klientu 
apkalpošanai saistībā ar tirdzniecības 
vietas darbību vai klīringa veikšanai 
centrālajam darījumu partnerim un 
tirdzniecības vietai ir nediskriminējoša 
pieeja:

Or. en

Pamatojums

Daudzas tirdzniecības vietas organizē ieguldījumu sabiedrības, kas drīkst vai vēlas veikt 
tirdzniecības darījums ar instrumentiem, kuriem bāzes rādītājs ir būtisks pavisam citu iemeslu
dēļ, nevis saistībā ar tirdzniecības vietas darbību. Būtu taisnīgi ierobežot bāzes rādītāju 
īpašnieku (no kuriem daudzi nav klīringa iestādes vai tirdzniecības vietas organizētāji) 
pienākumu sniegt informāciju un licences saistībā tikai ar tiem lietojumiem, kas attiecas uz 
FITR.

Grozījums Nr. 663
Sharon Bowles

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

Ja jebkura finanšu instrumenta vērtību 
aprēķina, izmantojot bāzes rādītāju, 
persona, kurai pieder īpašumtiesības uz 
bāzes rādītāju, nodrošina, ka tirdzniecībai 
un klīringa veikšanai centrālajam darījumu 
partnerim un tirdzniecības vietai ir 
nediskriminējoša pieeja:

Ja jebkura produkta vai finanšu 
instrumenta vērtību aprēķina, izmantojot 
bāzes rādītāju indeksu, persona, kurai 
pieder īpašumtiesības uz bāzes rādītāju
indeksu, nodrošina, ka tirdzniecībai un 
klīringa veikšanai centrālajam darījumu 
partnerim un tirdzniecības vietai ir 
nediskriminējoša pieeja:

Or. en

Pamatojums

Papildu paskaidrojums.

Grozījums Nr. 664
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbilstīgai cenas un jaunāko datu 
nodrošināšanai un informācijai par šā bāzes 
rādītāja sastāvu, metodoloģiju un cenas 
noteikšanu; un

a) atbilstīgai cenas un jaunāko datu 
nodrošināšanai, ciktāl tas ir vajadzīgs un 
nepārkāpj konfidencialitātes saistības 
attiecībā pret trešām personām, un 
informācijai par šā bāzes rādītāja sastāvu, 
pamata metodoloģiju un cenas noteikšanu; 
un

Or. en

Pamatojums

Daļa informācijas tiek iegūta no konfidenciāliem avotiem, un būtu neatbilstīgi ļaut to pārsūtīt.

Grozījums Nr. 665
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) licencēm. b) atbilstīgām, neekskluzīvām licencēm, 
kas ļauj izmantot bāzes rādītāju indeksu 
attiecīgo produktu vai finanšu 
instrumentu tirdzniecībai un/vai 
klīringam.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā ir uzlabota bāzes rādītāju indeksa definīcija, kā arī precizēts Komisijas teksts 
attiecībā uz noteikumiem, kas būtu jāpiemēro visām bāzes rādītāju indeksu licencēm.

Grozījums Nr. 666
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) licencēm. b) licencēm, lai varētu atbilstīgi izmantot 
1. punkta a) apakšpunktā minēto 
informāciju ar mērķi apkalpot klientus 
saistībā ar tirdzniecības vietas darbību vai 
klīringu.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) licencēm. b) atbilstīgām, neekskluzīvām licencēm, 
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kas ļauj izmantot bāzes rādītāju indeksu 
attiecīgo produktu vai finanšu 
instrumentu tirdzniecībai un/vai 
klīringam, piemērojot atbilstīgu 
samērīgumu attiecībā uz MVU un 
jebkādām daļējām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Licencēm vajadzētu būt atbilstīgām, nevis noteiktām, ja vien tās nav diskriminējošas. MVU 
dažreiz ir samazināti noteikumi vai vajadzīga tikai daļēja informācija.

Grozījums Nr. 668
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem 
trīs mēnešu laikā pēc centrālā darījumu 
partnera vai tirdzniecības vietas 
pieprasījuma saņemšanas un jebkurā 
gadījumā par cenu, kas nav augstāka par 
zemāko cenu, par kuru ir piešķirta pieeja 
bāzes rādītājam vai licencētas intelektuālā 
īpašuma tiesības citam centrālajam 
darījumu partnerim, tirdzniecības vietai 
vai jebkurai citai saistītai personai 
klīringa veikšanai un tirdzniecībai.

Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem 
trīs mēnešu laikā pēc centrālā darījumu 
partnera vai tirdzniecības vietas 
pieprasījuma saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 669
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem 
trīs mēnešu laikā pēc centrālā darījumu 
partnera vai tirdzniecības vietas 
pieprasījuma saņemšanas un jebkurā 
gadījumā par cenu, kas nav augstāka par
zemāko cenu, par kuru ir piešķirta pieeja 
bāzes rādītājam vai licencētas intelektuālā 
īpašuma tiesības citam centrālajam 
darījumu partnerim, tirdzniecības vietai vai 
jebkurai citai saistītai personai klīringa 
veikšanai un tirdzniecībai.

Piekļuvi šai informācijai un jebkādām 
neekskluzīvām licencēm piešķir saskaņā ar 
taisnīgiem, pamatotiem, 
nediskriminējošiem un komerciāliem 
nosacījumiem trīs mēnešu laikā pēc 
centrālā darījumu partnera vai tirdzniecības 
vietas pieprasījuma saņemšanas,
pamatojoties uz komerciāliem 
nosacījumiem, kas nav apgrūtinošāki par
nosacījumiem, ar ko saskaņā ir piešķirta 
pieeja bāzes rādītāju indeksam vai 
licencētas intelektuālā īpašuma tiesības 
citam centrālajam darījumu partnerim, 
tirdzniecības vietai vai jebkurai citai 
saistītai personai klīringa veikšanai un 
tirdzniecībai.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā tiek precizēts Komisijas teksts, lai parādītu, ka licences būtu jāpiešķir saskaņā 
ar komerciāliem nosacījumiem (t. i., tās nebūs bezmaksas). Jaunajā tekstā ir norādīts: 
„pamatojoties uz komerciāliem nosacījumiem, kas nav apgrūtinošāki par”, kas dod iespēju 
piemērot „atlaides par lielu apjomu” utt.

Grozījums Nr. 670
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem 
trīs mēnešu laikā pēc centrālā darījumu 
partnera vai tirdzniecības vietas 
pieprasījuma saņemšanas un jebkurā 
gadījumā par cenu, kas nav augstāka par 
zemāko cenu, par kuru ir piešķirta pieeja
bāzes rādītājam vai licencētas intelektuālā 
īpašuma tiesības citam centrālajam

Licenci, kura ietver piekļuvi informācijai,
piešķir saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem trīs mēnešu 
laikā pēc centrālā darījumu partnera vai 
tirdzniecības vietas pieprasījuma 
saņemšanas un jebkurā gadījumā saskaņā 
ar cenu struktūru, kas paredz vienu un to 
pašu valūtu visiem finanšu instrumentiem 
un līdzīgu pieeju visiem centrālajiem
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darījumu partnerim, tirdzniecības vietai
vai jebkurai citai saistītai personai
klīringa veikšanai un tirdzniecībai.

darījumu partneriem un tirdzniecības 
vietām, kas atrodas vienā laika zonā.

Licences pieprasījumu var noraidīt 
persona, kurai pieder īpašuma tiesības uz 
bāzes rādītāju, līdz pieciem gadiem pēc 
tam, kad centrālais darījumu partneris, 
tirdzniecības vieta vai jebkura cita saistīta
persona ir uzsākusi tirdzniecību vai 
klīringu ar šo bāzes rādītāju pirmo reizi
klīringa veikšanai un tirdzniecībai.

Centrālais darījumu partneris, 
tirdzniecības vieta vai jebkura cita saistīta
persona var piedāvā finanšu produktu 
klīringa veikšanai un tirdzniecībai bez 
licences iegūšanas no indeksa 
nodrošinātāja.

Or. en

Grozījums Nr. 671
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā 
ar pamatotiem komerciāliem 
nosacījumiem trīs mēnešu laikā pēc 
centrālā darījumu partnera vai tirdzniecības 
vietas pieprasījuma saņemšanas un jebkurā 
gadījumā par cenu, kas nav augstāka par 
zemāko cenu, par kuru ir piešķirta pieeja 
bāzes rādītājam vai licencētas intelektuālā 
īpašuma tiesības citam centrālajam 
darījumu partnerim, tirdzniecības vietai vai 
jebkurai citai saistītai personai klīringa 
veikšanai un tirdzniecībai.

Piekļuvi šai informācijai, ietverot licences,
piešķir trīs mēnešu laikā pēc centrālā 
darījumu partnera vai tirdzniecības vietas 
pieprasījuma saņemšanas un saskaņā ar 
tādu pašu cenu struktūru, ko piemēro 
citam centrālajam darījumu partnerim, 
tirdzniecības vietai vai jebkurai citai 
saistītai personai klīringa veikšanai un 
tirdzniecībai.

Or. en



PE489.478v01-00 32/120 AM\901887LV.doc

LV

Grozījums Nr. 672
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piekļuvi šai informācijai piešķir saskaņā ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem 
trīs mēnešu laikā pēc centrālā darījumu 
partnera vai tirdzniecības vietas 
pieprasījuma saņemšanas un jebkurā 
gadījumā par cenu, kas nav augstāka par 
zemāko cenu, par kuru ir piešķirta pieeja 
bāzes rādītājam vai licencētas intelektuālā 
īpašuma tiesības citam centrālajam 
darījumu partnerim, tirdzniecības vietai vai 
jebkurai citai saistītai personai klīringa 
veikšanai un tirdzniecībai.

Piekļuvi šai informācijai un jebkādām 
neekskluzīvām licencēm piešķir saskaņā ar 
taisnīgiem, pamatotiem, 
nediskriminējošiem un komerciāliem 
nosacījumiem trīs mēnešu laikā pēc 
centrālā darījumu partnera vai tirdzniecības 
vietas pieprasījuma saņemšanas, 
pamatojoties uz komerciāliem un tirgus 
vērtībām atbilstošiem nosacījumiem, kas 
nav apgrūtinošāki par nosacījumiem, ar 
ko saskaņā ir piešķirta pieeja bāzes 
rādītāju indeksam vai licencētas 
intelektuālā īpašuma tiesības citam 
centrālajam darījumu partnerim, 
tirdzniecības vietai vai jebkurai citai 
saistītai personai klīringa veikšanai un 
tirdzniecībai.

Or. en

Pamatojums

Licencēm vajadzētu būt atbilstīgām, nevis noteiktām, ja vien tās nav diskriminējošas. MVU 
dažreiz ir samazināti noteikumi vai vajadzīga tikai daļēja informācija.

Grozījums Nr. 673
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neviens centrālais darījumu partneris, 
tirdzniecības vieta vai saistīta persona 
nedrīkst slēgt līgumu ar bāzes rādītāja
nodrošinātāju, ja tā rezultātā:

2. Neviens Eiropas Savienības centrālais 
darījumu partneris, tirdzniecības vieta vai 
saistīta persona nedrīkst slēgt vai turpināt 
īstenot līgumu ar bāzes rādītāju indeksa 
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nodrošinātāju, ja tā rezultātā varētu 
īstenoties vai ir īstenojušies šādi notikumi:

Or. en

Pamatojums

Regulas 30. pantam jābūt skaidrākam attiecībā uz tā darbības jomu. Pašlaik var pieņemt, kas 
tas attieksies tikai uz ES centrālajiem darījumu partneriem, tirdzniecības vietām un citam 
saistītām personām. Ierosinātā 30. panta 2. punkta formulējuma mērķis ir paskaidrot 
iespējamos pārpratumus, ko varētu izraisīt dubultais noliegums, un paskaidrot darbības 
jomu, kā arī piemērošanu ar atpakaļejošu spēku.

Grozījums Nr. 674
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citam centrālajam darījumu partnerim 
vai tirdzniecības vietai tiek liegts iegūt 
pieeju šādai informācijai vai tiesībām, kas 
minētas 1. punktā; vai

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 675
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) citam centrālajam darījumu partnerim 
vai tirdzniecības vietai tiek liegta pieeja 
šādai informācijai vai tiesībām ar 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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nosacījumiem, kas ir mazāk izdevīgi nekā 
tie, ko iegūst šis centrālais darījumu 
partneris vai tirdzniecības vieta.

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 676
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Komisijai var iesniegt pieteikumu par 
noteikta laika licenci, atliekot dažu 
neekskluzīvo kritēriju piemērošanu, lai 
testētu jaunu indeksu.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot indeksu, var nebūt lietderīgi licenci izdot tūlīt vai pirms tā noteikšanas par bāzes 
rādītāju. Tas būtu jādara, izskatot katru gadījumu atsevišķi.

Grozījums Nr. 677
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) lietojumi, uz ko attiecas 1. punkta 
b) apakšpunktā minētās licences;

Or. en
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Grozījums Nr. 678
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
nodrošina pieeju, tostarp sniegtās 
informācijas konfidencialitāti.

b) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
nodrošina pieeju un piešķir licences, 
tostarp sniegtās informācijas 
konfidencialitāti un taisnīgu, pamatotu un 
nediskriminējošu komerciālo nosacījumu 
būtību.

Or. en

Pamatojums

Regulas 30. panta 3. punktā būtu īpaši jāpieprasa, lai Komisijas deleģētajos aktos tiek 
noteikti to nosacījumu elementi, ko piemēros, piešķirot licences un piekļuvi informācijai, lai 
nodrošinātu, ka tas attiecas uz būtiskajiem aspektiem.

Grozījums Nr. 679
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) procedūra, kas jāpiemēro, kad 
centrālais darījumu partneris vai 
tirdzniecības vieta atsakās slēgt licenci trīs 
mēnešu laikā;

Or. en

Pamatojums

Ja centrālais darījumu partneris nepiedalās sarunās, ir jāparedz procedūra.
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Grozījums Nr. 680
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) noteikta laika licences vispārīgie 
nosacījumi jauna indeksa testēšanai;

Or. en

Pamatojums

Indeksa izstrādes laikā licencēšana var būt pāragra, bet būtu jānorāda, kā tiks piemērots šis 
izņēmums.

Grozījums Nr. 681
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 2. punktu EVTI uzrauga 
ieguldījumu produktus, tostarp 
strukturētus noguldījumus un finanšu 
instrumentus, kas tiek tirgoti, izplatīti vai 
pārdoti Savienībā. Tāpēc EVTI līdz * 
secīgi pārbauda šos produktus, kas tiek 
tirgoti, izplatīti vai pārdoti Savienībā. Ja 
šādā pārbaudē atklāj, ka produkts 
neatbilst šīs regulas 31.a pantā 
noteiktajiem kritērijiem, šo produktu 
nedrīkst tirgot, izplatīt vai pārdot 
Savienībā.
Jauns produkts, kas Savienībā nav ticis 
tirgots, izplatīts vai pārdots 12 mēnešus 
pirms šīs regulas stāšanās spēkā, EVTI ir 
jāpārbauda un to drīkst tirgot, izplatīt vai 
pārdot ES tikai tad, ja tas atbilst šīs 
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regulas 31.a pantā noteiktajiem 
kritērijiem.
Finanšu produktus, kas ir tikuši tirgoti, 
izplatīti vai pārdoti Savienībā pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā, bet ne ātrāk kā 
12 mēnešus pirms tam, drīkst tirgot, 
izplatīt vai pārdot tāpat, kā iepriekš, līdz 
EVTI pārbauda, vai tie atbilst 
reģistrēšanas kritērijiem.
Pārbaude attiecība uz finanšu 
produktiem, kas tikuši tirgoti pirms šīs 
regulas stāšanās spēkā, būtu jāpabeidz 
līdz *.
_____________
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu: 
24 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski mudināt finanšu tirgus atbalstīt to pamatfunkciju, proti, sniegt pakalpojumus 
reālajai ekonomikai, neuzņemoties nevajadzīgi augstu risku. Lai to nodrošinātu, finanšu 
produktiem jāpiemēro apstiprināšanas procedūra.

Grozījums Nr. 682
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pagaidu intervences tiesības EVTI intervences tiesības

Or. en

Grozījums Nr. 683
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pagaidu intervences tiesības EVTI intervences tiesības

Or. en

Grozījums Nr. 684
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu un ja pastāv pamatots 
iemesls uzskatīt, ka apstākļi atbilst 2. un 
3. punkta nosacījumiem, EVTI drīkst uz 
laiku aizliegt vai ierobežot Eiropas 
Savienībā:

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu un izņēmuma 
gadījumos, ja valsts regulators nav 
rīkojies un ja pastāv pamatots iemesls 
uzskatīt, ka apstākļi atbilst 2. un 3. punkta 
nosacījumiem, EVTI drīkst uz laiku 
aizliegt vai ierobežot Eiropas Savienībā:

Or. en

Grozījums Nr. 685
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konkrētu finanšu instrumentu vai 
finanšu instrumentu ar konkrētām 
pazīmēm pārdošanu, izplatīšanu vai 
tirdzniecību; vai

a) jebkādu finanšu instrumentu, kas 
uzskaitīti [jaunās FITD] 1. pielikuma 
C sadaļā, pārdošanu, izplatīšanu vai 
tirdzniecību; vai

Or. en
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Pamatojums

Tekstā tiek minēti „konkrēti finanšu instrumenti un finanšu darbības vai prakses veidi”. Ir 
vajadzīga papildu juridiska noteiktība. Apzīmējums „konkrēts” būtu jāsašaurina, skaidri 
sasaistot finanšu instrumentus ar ieguldījumiem, kas uzskaitīti FITD I pielikuma C sadaļā.

Grozījums Nr. 686
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) finanšu darbības veidu vai praksi. b) finanšu darbības veidu vai praksi.
Nefinanšu uzņēmumu darījumiem ar 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kurus var objektīvi izmērīt kā tādus, kas 
samazina riskus, kas tieši saistīti ar 
komercdarbību vai likviditātes un 
finansēšanas pārvaldību, nepiemēro 
aizliegumus un ierobežojumus šā panta 
nozīmē.

Or. de

Pamatojums

Regulējuma priekšlikumā ir būtiski paplašinātas EVTI un valstu uzraudzības iestāžu 
pilnvaras, kuras īstenojot, nefinanšu uzņēmu riska pārvaldības stratēģijām tiek radītas 
nopietnas un neparedzētas sekas. Tādēļ grozījumā ierosināts no uzraudzības pasākumu 
darbības jomas izslēgt nefinanšu uzņēmumu nodrošinājumam paredzētos atvasinātos finanšu 
instrumentus. Šajā izņēmumā ir ņemts vērā tas, ka attiecīgie darījumi ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem neapdraud finanšu sistēmas līdzsvaru.

Grozījums Nr. 687
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizliegumu vai ierobežojumu var piemērot Aizliegumu vai ierobežojumu var piemērot 
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noteiktos apstākļos, vai uz tiem var 
attiekties EVTI noteiktie izņēmumi.

izņēmuma apstākļos, ko noteikusi EVTI.

Or. en

Pamatojums

EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar 1. punktu tikai tad, ja finanšu instruments vai darbība vai 
prakse rada būtiskas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai nopietni apdraud finanšu tirgu 
pienācīgu darbību vai integritāti vai visas finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, ko EVTI ir 
secinājusi, veicot oficiālu tirgus nepilnību analīzi.

Grozījums Nr. 688
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nefinansiālo darījumu partneru 
atvasināto finanšu instrumentu līgumi, ko 
objektīvi var uzskatīti par līgumiem, kas 
samazina riskus, kuri ir tieši saistīti ar 
komercdarbību vai finansēšanas darbību 
atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
[10. pantam], ir atbrīvoti no šī aizlieguma 
vai ierobežojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvara, kas minēta 1. punktā, neattiecas 
uz nefinanšu darījumu partnera 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kas 
objektīvi izmērāmā veidā mazina riskus, 
kas tieši saistīti ar minēto darījumu 
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partneru vai vienas uzņēmuma grupas 
nefinanšu darījumu partneru 
komercdarbību vai finansēšanas darbību.

Or. de

Pamatojums

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Grozījums Nr. 690
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 9. panta 2. punktu EVTI 
palīdz kompetentajām iestādēm uzraudzīt 
ieguldījumu produktus, tostarp 
strukturētos noguldījumus un finanšu 
instrumentus, kurus tirgo, izplata vai 
pārdod Savienībā, pirms tie tiek tirgoti, 
izplatīti vai pārdoti Savienībā sadarbībā ar 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 691
Thomas Mann

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

2. EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā 
panta 1. punktu tikai tad, ja īstenojas visi 
šie nosacījumi:

2. EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, ja īstenojas visi šie 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 692
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieteiktā rīcība novērš draudus ieguldītāju 
aizsardzībai vai pienācīgai finanšu tirgu 
darbībai un integritātei, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei;

a) ieteiktā rīcība novērš nopietnus draudus 
ieguldītāju aizsardzībai vai pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei, vai 
visas Savienības finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 693
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieteiktā rīcība novērš draudus ieguldītāju 
aizsardzībai vai pienācīgai finanšu tirgu 
darbībai un integritātei, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei;

a) ieteiktā rīcība novērš draudus ieguldītāju 
aizsardzībai vai pienācīgai finanšu tirgu 
darbībai, ekonomiskajai lietderībai un 
integritātei, vai visas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitātei;

Or. en
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Grozījums Nr. 694
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes nav rīkojušās, lai novērstu 
draudus, vai veiktie pasākumi nav 
pietiekami risinājuši draudu problēmu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Grozījums Nr. 695
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot pasākumus atbilstīgi šim pantam, 
EVTI ņem vērā, lai:

Veicot pasākumus atbilstīgi šim pantam, 
EVTI, ciktāl tas iespējams, nodrošina, lai:

Or. en
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Grozījums Nr. 696
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes ir veikušas kādu pasākumu 
atbilstīgi 32. pantam, EVTI drīkst pieņemt 
kādu no 1. punktā minētajiem 
pasākumiem, nepublicējot 33. pantā 
paredzēto atzinumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izriet no iepriekšējā grozījuma.

Grozījums Nr. 697
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Apstiprināti produkti privātajiem 

klientiem
EVTI drīkst noteikt kritērijus attiecība uz 
konkrētiem produktiem, kas apstiprināti 
kā piemēroti privātajiem klientiem, lai 
privātajiem klientiem nodrošinātu viegli 
saprotamu finanšu produktu atbilstīgu 
piedāvājumu par zemām izmaksām.

Or. en
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Grozījums Nr. 698
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.a pants
Lai finanšu produktu varētu tirgot, izplatīt 
vai pārdot Savienībā, EVTI to pārbauda, 
reģistrē un pieņem. Produktus, kas bijuši 
pieejami pirms šīs regulas stāšanās spēkā, 
tiek atbrīvoti no šā nosacījuma saskaņā ar 
šīs regulas 31. panta 1. punktu.
EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 
kritērijus, kas ir jāpārbauda pirms 
finanšu produktu var reģistrēt. 
Pārbaudāmie kritēriji ietver šādus 
aspektus, bet ne tikai:
– zemi riski ekonomikai un sabiedrībai 
kopumā;
– finanšu produkta pārredzamība 
sabiedrībai, tirgus dalībniekiem un 
attiecīgajām iestādēm;
– reālās ekonomikas vajadzību 
nodrošināšana;
– cenu svārstīguma iespējama izraisīšana 
vai atbalstīšana kādā tirgū;
– cenu veidošanas iespējama 
izkropļošana;
– pārmērīgu spekulāciju iespējamā 
atbalstīšana.
Lai Savienībā reģistrētu finanšu 
produktu, emitents EVTI samaksā maksu. 
Maksa ir saistīta ar attiecīgā produkta 
sarežģītību.
Maksas nosaka EVTI, un tās sedz vismaz 
divas trešdaļas no izmaksām, kas rodas 
saistībā ar sākotnējo pārbaudi, lai 
reģistrētu attiecīgo finanšu produktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 699
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.b pants
Neatkarīgu starpnieku nediskriminējoša 

pieeja finanšu produktiem
Finanšu produkti visiem starpniekiem ir 
pieejami saskaņā ar vienlīdzīgiem 
nosacījumiem, ko piemēro emitenti.

Or. en

Grozījums Nr. 700
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
31.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31.b pants
Finanšu produktus un fondus, kas ir 
saistīti ar preču cenu attīstību, un 
produktus, kuri ietver šādus elementus, 
Savienībā aizliedz tirgot, izplatīt vai 
pārdot.

Or. en

Pamatojums

Iegūtie dati liecina, ka aktīvi un pasīvi pārvaldīti produkti, kas saistīti ar preču cenu attīstību, 
piemēram, indeksa fondi, ir vieni no galvenajiem iemesliem, kuri pēdējos gados ir izraisījuši 
preču cenu svārstīgumu. Lai nodrošinātu pārtikas un izejmateriālu piegādi par saprātīgām 
cenām, šie produkti ir jāaizliedz.
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Grozījums Nr. 701
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde dalībvalstī vai no tās 
var aizliegt vai ierobežot:

1. Kompetentā iestāde dalībvalstī vai no tās 
var izņēmuma kārtā aizliegt vai ierobežot:

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde pieņem lēmumu saskaņā ar 1. punktu tikai tad, ja finanšu instruments vai 
darbība vai prakse rada būtiskas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai nopietni apdraud 
finanšu tirgu pienācīgu darbību vai integritāti vai visas finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitāti, ko kompetentā iestāde ir secinājusi, veicot oficiālu tirgus nepilnību analīzi.

Grozījums Nr. 702
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) konkrētu finanšu instrumentu vai 
finanšu instrumentu ar konkrētām 
pazīmēm pārdošanu, izplatīšanu vai 
tirdzniecību; vai

a) jebkādu finanšu instrumentu, kas 
uzskaitīti [jaunās FITD] 1. pielikuma 
C sadaļā, pārdošanu, izplatīšanu vai 
tirdzniecību; vai

Or. en

Pamatojums

Tekstā tiek minēti „konkrēti finanšu instrumenti un finanšu darbības vai prakses veidi”. Ir 
vajadzīga papildu juridiska noteiktība. Apzīmējums „konkrēts” būtu jāsašaurina, skaidri 
sasaistot finanšu instrumentus ar ieguldījumiem, kas uzskaitīti FITD I pielikuma C sadaļā.
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Grozījums Nr. 703
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nefinansiālo darījumu partneru 
atvasināto finanšu instrumentu darījumi, 
ko objektīvi var uzskatīti par darījumiem, 
kas samazina riskus, kuri ir tieši saistīti ar 
komercdarbību vai finansēšanas darbību 
atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
[10. pantam], ir atbrīvoti no šī aizlieguma 
vai ierobežojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvara, kas minēta 1. punktā, neattiecas 
uz nefinanšu darījumu partnera 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kas 
objektīvi izmērāmā veidā mazina riskus, 
kas tieši saistīti ar minēto darījumu 
partneru vai vienas uzņēmuma grupas 
nefinanšu darījumu partneru 
komercdarbību vai finansēšanas darbību.

Or. de

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.
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Grozījums Nr. 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finanšu instruments vai darbība vai 
prakse rada ievērojamas bažas par 
ieguldītāju aizsardzību vai rada nopietnus 
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei, vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;

a) ieguldījumu produkts, finanšu 
instruments vai darbība vai prakse rada 
ievērojamas bažas par ieguldītāju 
aizsardzību vai rada nopietnus draudus 
pienācīgai finanšu tirgu darbībai un 
integritātei, vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei, vai atvasināts produkts 
kaitē cenu veidošanas mehānismam 
pamatā esošajā tirgū;

Or. en

Pamatojums

Pēdējos 10 gados ir ievērojamu pieaudzis „ieguldījums” finanšu produktos vai instrumentos, 
kas līdzinās indeksiem, it sevišķi atvasināto finanšu instrumentu tirgū. Šie produkti kaitē cenu 
veidošanas mehānismam pamatā esošajā tirgū.

Grozījums Nr. 706
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finanšu instruments vai darbība vai 
prakse rada ievērojamas bažas par 
ieguldītāju aizsardzību vai rada nopietnus 
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei, vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;

a) finanšu instruments vai darbība vai 
prakse rada ievērojamas bažas par 
ieguldītāju aizsardzību vai rada nopietnus 
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei attiecīgajā dalībvalstī;

Or. en
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Pamatojums

Kompetento iestāžu intervence būtu jāīsteno tikai tad, ja problēmas ir saistītas ar valsts 
ieguldītāju aizsardzības jautājumiem vai apdraud tirgu pienācīgu darbību atsevišķas 
dalībvalsts teritorijā. Attiecībā uz finanšu darbībām vai praksēm, kas apdraud finanšu 
stabilitāti vai ieguldītāju aizsardzību, vai tirgus integritāti Eiropas mērogā, būtu vajadzīga 
koordinēta EVTI rīcība saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums Nr. 707
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) finanšu instruments vai darbība vai 
prakse rada ievērojamas bažas par
ieguldītāju aizsardzību vai rada nopietnus 
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei, vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;

a) finanšu instruments vai darbība vai 
prakse rada nepilnības attiecībā uz privāto
ieguldītāju aizsardzību un šādas 
nepilnības var novērst tikai ar aizliegumu 
vai ierobežojumu vai rada nopietnus 
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei, vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 708
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekšējie pārdošanas mērķi, pārdošanas 
politika vai monetārie vai nemonetārie 
pamudinājumi pārdot konkrētus 
produktus neatbilst ieguldījumu 
sabiedrības klientu struktūrai vai mudina 
starpniekus ieguldītājiem pārdot 
nepiemērotus produktus;
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Or. en

Grozījums Nr. 709
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tā ir pienācīgi konsultējusies ar 
kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs, 
kuras šī rīcība varētu ievērojami ietekmēt;

d) tā ir pienācīgi konsultējusies ar 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem un 
kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs, 
kuras šī rīcība varētu ievērojami ietekmēt;

Or. en

Grozījums Nr. 710
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) rīcībai nav diskriminējoša ietekme uz 
pakalpojumiem vai darbībām, kas tiek 
nodrošinātas no citas dalībvalsts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 711
Werner Langen

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) rīcībai nav diskriminējoša ietekme uz 
pakalpojumiem vai darbībām, kas tiek 

e) rīcībai nav diskriminējoša ietekme uz 
pakalpojumiem vai darbībām, kas tiek 
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nodrošinātas no citas dalībvalsts. nodrošinātas no citas dalībvalsts.
Nefinanšu uzņēmumu darījumiem ar 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kurus var objektīvi izmērīt kā tādus, kas 
samazina riskus, kas tieši saistīti ar 
komercdarbību vai likviditātes un 
finansēšanas pārvaldību saskaņā ar 
Regulas [..] (ETIR) [10.] pantu, 
nepiemēro aizliegumus un ierobežojumus 
šā panta nozīmē.

Or. de

Pamatojums

Regulējuma priekšlikumā ir būtiski paplašinātas EVTI un valstu uzraudzības iestāžu 
pilnvaras, kuras īstenojot, nefinanšu uzņēmu riska pārvaldības stratēģijām tiek radītas 
nopietnas un neparedzētas sekas. Tādēļ grozījumā ierosināts no uzraudzības pasākumu 
darbības jomas izslēgt nefinanšu uzņēmumu nodrošinājumam paredzētos atvasinātos finanšu
instrumentus. Šajā izņēmumā ir ņemts vērā tas, ka attiecīgie darījumi ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem neapdraud finanšu sistēmas līdzsvaru.

Grozījums Nr. 712
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms aizlieguma vai ierobežojuma 
piemērošanas saskaņā ar 1. punktu 
kompetentā iestāde paziņo par nodomu 
aizliegt vai ierobežot ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde neveic pasākumu 
atbilstoši šim pantam, ja vien mēnesi pirms 
šāda pasākuma veikšanas tā nav rakstiski 
detalizēti paziņojusi visām citām 
kompetentajām iestādēm un EVTI:

3. Kompetentā iestāde neveic pasākumu 
atbilstoši šim pantam, ja vien mēnesi pirms 
šāda pasākuma veikšanas tā nav rakstiski 
detalizēti paziņojusi EVTI:

Or. en

Grozījums Nr. 714
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde neveic pasākumu 
atbilstoši šim pantam, ja vien mēnesi pirms 
šāda pasākuma veikšanas tā nav rakstiski 
detalizēti paziņojusi visām citām 
kompetentajām iestādēm un EVTI:

3. Kompetentā iestāde neveic pasākumu 
atbilstoši šim pantam, ja vien mēnesi pirms 
šāda pasākuma veikšanas tā nav 
apspriedusies ar attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem, visām citām kompetentajām 
iestādēm un EVTI un nav publicējusi 
šādus rakstiskus datus:

Or. en

Grozījums Nr. 715
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pierādījumus, uz kuru pamata ir 
pamatots tās lēmums un kuros pierāda, ka 
visi 1. punkta nosacījumi atbilst 
apstākļiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 716
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) rīcība ir samērīga, ņemot vērā 
iespējamo ietekmi uz ieguldītāju, kam 
varētu piederēt, kas varētu izmantot vai 
kas varētu gūt labumu no finanšu 
instrumenta vai darbības;

Or. en

Pamatojums

Lēmumam jābūt ieguldītāja interesēs.

Grozījums Nr. 717
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja laiks, kas vajadzīgs 2. punkta 
c) apakšpunktā paredzētās apspriešanās 
īstenošanai, un ja 3. punktā paredzētais 
viena mēneša kavējums varētu 
neatgriezeniski kaitēt patērētajiem, 
kompetentā iestāde var īstenot pagaidu 
rīcību saskaņā ar šo pantu, nepārsniedzot 
trīs mēnešus. Tādā gadījumā tā vienlaikus 
kopā ar īstenoto rīcību informē visas 
pārējās iestādes un EVTI.

Or. en



AM\901887LV.doc 55/120 PE489.478v01-00

LV

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Patērētāju organizācijas priekšlikumu.

Grozījums Nr. 718
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
kompetentajām iestādēm jāņem vērā, 
nosakot, kad rodas draudi ieguldītāju 
aizsardzībai vai finanšu tirgu pienācīgai 
darbībai un integritātei, vai Eiropas 
Savienības finanšu sistēmai pilnībā vai 
daļēji, atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam.

6. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu kritērijus 
un faktorus, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, nosakot, kad rodas draudi 
ieguldītāju aizsardzībai vai finanšu tirgu 
pienācīgai darbībai un integritātei, vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmai pilnībā 
vai daļēji, atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam.

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā šis jautājums attiecas uz uzraudzību, ir lietderīgāk, ka EVTI izstrādā regulatīvu 
standartu projektus.

Grozījums Nr. 719
Kay Swinburne

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

32.a pants
Produktu inovācija

Ieguldījumu sabiedrībām, laižot klajā 
jebkādus ieguldījumu produktus vai 
strukturētos produktus, kas paredzēti 
privātiem ieguldītājiem, būtu jānodrošina 
atbilstība piemērotiem pasākumiem 
attiecībā uz produktu pārvaldību, kā prasa 
valsts kompetentā iestāde, lai novērstu 
neatbilstīgu produktu nokļūšanu tirgū. 
Produktu pārvaldībai kā minimums būtu 
jāietver piemērota riska pārvaldība un 
regulāri produktu veiktspējas 
novērtējumi.

Or. en

Grozījums Nr. 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants
Konkrētu finanšu instrumentu aizliegšana
Valsts kompetentās iestādes aizliedz tirgot, 
izplatīt un pārdot visus finanšu 
instrumentus, kas līdzinās preču 
indeksiem. Šis pasākums stājas spēkā pēc 
tam, kad ir pagājuši seši mēneši pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Preču atvasināto instrumentu tirgiem izveidojas aizvien ciešākas saiknes ar finanšu 
spekulācijām, un preču cenas aizvien vairāk ietekmē citi faktori, ne tikai piedāvājums un 
pieprasījums. Tādu produktu aizliegšana, kas ir līdzinās preču indeksiem un kas ļauj 



AM\901887LV.doc 57/120 PE489.478v01-00

LV

ieguldītājiem veikt spekulācijas preču tirgos, lai gan viņiem nepieder pamatā esoši 
instrumenti, būtu pirmais solis īstajā virzienā.

Grozījums Nr. 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
33. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
32. pantam veic kompetentās iestādes. Jo 
īpaši ETI nodrošina, lai kompetentās 
iestādes pieņemtais pasākums būtu 
pamatots un proporcionāls un lai attiecīgā 
gadījumā kompetentās iestādes izmantotu 
konsekventu pieeju.

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 32. un 
32.a pantam veic kompetentās iestādes. Jo 
īpaši EVTI nodrošina, lai kompetentās 
iestādes pieņemtais pasākums būtu 
pamatots un proporcionāls un lai attiecīgā 
gadījumā kompetentās iestādes izmantotu 
konsekventu pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 722
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
32. pantam veic kompetentās iestādes. Jo 
īpaši ETI nodrošina, lai kompetentās
iestādes pieņemtais pasākums būtu
pamatots un proporcionāls un lai attiecīgā 
gadījumā kompetentās iestādes izmantotu 
konsekventu pieeju.

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
32. pantam veic kompetentās iestādes. 
EVTI nodrošina, lai attiecīgā gadījumā 
kompetentās iestādes izmantotu 
konsekventu pieeju.

Or. en
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Grozījums Nr. 723
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
33. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
32. pantam veic kompetentās iestādes. Jo 
īpaši ETI nodrošina, lai kompetentās 
iestādes pieņemtais pasākums būtu 
pamatots un proporcionāls un lai attiecīgā 
gadījumā kompetentās iestādes izmantotu 
konsekventu pieeju.

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
32. pantam veic kompetentās iestādes. Jo 
īpaši EVTI nodrošina, lai kompetentās 
iestādes pieņemtais pasākums būtu 
pamatots un proporcionāls un attiektos 
tikai uz gadījumiem, kad ieguldītāju 
aizsardzība vai finanšu tirgu pienācīga 
darbība vai integritāte tiek apdraudēta 
galvenokārt konkrētās dalībvalsts 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu intervence būtu jāīsteno tikai tad, ja problēmas ir saistītas ar valsts 
ieguldītāju aizsardzības jautājumiem vai apdraud tirgu pienācīgu darbību atsevišķas 
dalībvalsts teritorijā. Attiecībā uz finanšu darbībām vai praksēm, kas apdraud finanšu 
stabilitāti vai ieguldītāju aizsardzību, vai tirgus integritāti Eiropas mērogā, būtu vajadzīga 
koordinēta EVTI rīcība saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums Nr. 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc tam, kad atbilstīgi 32. pantam ir 
saņemts paziņojums par pasākumu, ko 
piemēro saskaņā ar šo pantu, EVTI pieņem 
atzinumu par to, vai tā uzskata, ka 
aizliegums vai ierobežojums ir pamatots un 
proporcionāls. Ja EVTI uzskata, ka citas 
kompetentās iestādes pieņemtais pasākums 
ir nepieciešams riska novēršanai, tā to 

2. Pēc tam, kad atbilstīgi 32. un 
32.a pantam ir saņemts paziņojums par 
pasākumu, ko piemēro saskaņā ar šo pantu, 
EVTI pieņem atzinumu par to, vai tā 
uzskata, ka aizliegums vai ierobežojums ir 
pamatots un proporcionāls. Ja EVTI 
uzskata, ka citas kompetentās iestādes 
pieņemtais pasākums ir nepieciešams, tā to 
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norāda savā atzinumā. Atzinumu publicē 
EVTI tīmekļa vietnē.

norāda savā atzinumā. Atzinumu publicē 
EVTI tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 725
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
33. pants –2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc tam, kad atbilstīgi 32. pantam ir 
saņemts paziņojums par pasākumu, ko 
piemēro saskaņā ar šo pantu, EVTI pieņem 
atzinumu par to, vai tā uzskata, ka 
aizliegums vai ierobežojums ir pamatots un 
proporcionāls. Ja EVTI uzskata, ka citas 
kompetentās iestādes pieņemtais 
pasākums ir nepieciešams riska 
novēršanai, tā to norāda savā atzinumā. 
Atzinumu publicē EVTI tīmekļa vietnē.

2. Pēc tam, kad atbilstīgi 32. pantam ir 
saņemts paziņojums par pasākumu, ko 
piemēro saskaņā ar šo pantu, EVTI viena 
mēneša laikā pieņem atzinumu par to, vai 
tā uzskata, ka aizliegums vai ierobežojums 
ir pamatots un proporcionāls, un vai bažas 
par ieguldītāju aizsardzību vai draudi 
finanšu tirgu pienācīgai darbībai vai 
integritātei attiecas tikai uz konkrētās 
dalībvalsts teritoriju. Ja EVTI uzskata, ka 
riska novēršanai ir nepieciešama EVTI 
koordinētā rīcība saskaņā ar 31. pantu, tā 
to norāda savā atzinumā. Tādā gadījumā 
kompetentā iestāde, kas izdod 
paziņojumu, neveic nekādus pasākumus 
saskaņā ar 32. pantu. Atzinumu publicē 
EVTI tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu intervence būtu jāīsteno tikai tad, ja problēmas ir saistītas ar valsts 
ieguldītāju aizsardzības jautājumiem vai apdraud tirgu pienācīgu darbību atsevišķas 
dalībvalsts teritorijā. Attiecībā uz finanšu darbībām vai praksēm, kas apdraud finanšu 
stabilitāti vai ieguldītāju aizsardzību, vai tirgus integritāti Eiropas mērogā, būtu vajadzīga 
koordinēta EVTI rīcība saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums Nr. 726
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pozīcijas Pozīciju pārvaldība un pozīcijas

Or. en

Grozījums Nr. 727
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
direktīvas [jaunā FITD] 71. panta 2. punkta 
i) apakšpunktam un 72. panta 1. punkta f) 
un g) apakšpunktam veic kompetentās 
iestādes. Jo īpaši EVTI nodrošina, lai 
kompetentās iestādes izmantotu 
konsekventu pieeju attiecībā uz to, kad šīs 
pilnvaras tiek izmantotas, piemēroto 
pasākumu veidu un jomu, kā arī pasākumu 
ilgumu un izpildes termiņu ievērošanu.

1. EVTI ir veicinoša un koordinējoša loma 
saistībā ar pasākumiem, ko atbilstīgi 
direktīvas [jaunā FITD] 71. panta 2. punkta 
i) apakšpunktam un 72. panta f) un 
g) apakšpunktam veic kompetentās 
iestādes. Jo īpaši EVTI nodrošina, lai 
kompetentās iestādes izmantotu 
konsekventu pieeju attiecībā uz to, kad šīs 
pilnvaras tiek izmantotas, piemēroto 
pasākumu veidu un jomu, kā arī pasākumu 
ilgumu un izpildes termiņu ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

FITD 72. pantam ir tikai viens punkts.

Grozījums Nr. 728
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

2. Pēc paziņojuma par pasākuma 
piemērošanu atbilstīgi direktīvas [jaunā 
FITD] 83. panta 5. punktam EVTI reģistrē 
šo pasākumu un tā piemērošanas iemeslus. 
Saistībā ar pasākumiem, ko piemēro 
atbilstīgi direktīvas [jaunā FITD] 72. panta 
1. punkta f) un g) apakšpunktam, tā savā 
tīmekļa vietnē publicē un uztur datubāzi ar 
spēkā esošo pasākumu kopsavilkumiem, 
tostarp informāciju par attiecīgo personu 
vai personu kategoriju, piemērojamiem 
finanšu instrumentiem, kvantitatīviem 
pasākumiem vai kvantitatīvi izteiktiem 
sliekšņiem, piemēram, maksimālo līgumu
skaitu, cik daudz personas drīkst noslēgt
līdz limita sasniegšanai, jebkurus ar 
pasākumiem saistītus izņēmumus un to 
iemeslus.

2. Pēc paziņojuma par pasākuma 
piemērošanu atbilstīgi direktīvas [jaunā 
FITD] 83. panta 5. punktam EVTI reģistrē 
šo pasākumu un tā piemērošanas iemeslus. 
Saistībā ar pasākumiem, ko piemēro 
atbilstīgi direktīvas [jaunā FITD] 72. panta 
f) un g) apakšpunktam, tā savā tīmekļa 
vietnē publicē un uztur datubāzi ar spēkā 
esošo pasākumu kopsavilkumiem, tostarp 
informāciju par attiecīgo personu vai 
personu kategoriju, piemērojamiem finanšu 
instrumentiem, kvantitatīviem pasākumiem 
vai kvantitatīvi izteiktiem sliekšņiem, 
piemēram, maksimālo skaitu atvērtu 
pozīciju, cik daudz personām drīkst būt 
līdz limita sasniegšanai, jebkurus ar 
pasākumiem saistītus izņēmumus un to 
iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtībai nevajadzētu attiekties uz līgumu skaitu, cik persona drīkst noslēgt. Ja 
robežvērtība ir saistīta ar preču atvasinātajiem instrumentiem, tai būtu jāattiecas uz atvērtām 
pozīcijām.

Grozījums Nr. 729
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc paziņojuma par pasākuma 
piemērošanu atbilstīgi direktīvas [jaunā 
FITD] 83. panta 5. punktam EVTI reģistrē 
šo pasākumu un tā piemērošanas iemeslus. 
Saistībā ar pasākumiem, ko piemēro 
atbilstīgi direktīvas [jaunā FITD] 72. panta 
1. punkta f) un g) apakšpunktam, tā savā 

2. Pēc paziņojuma par pasākuma 
piemērošanu atbilstīgi direktīvas [jaunā 
FITD] 83. panta 5. punktam EVTI reģistrē 
šo pasākumu un tā piemērošanas iemeslus. 
Saistībā ar pasākumiem, ko piemēro 
atbilstīgi direktīvas [jaunā FITD] 72. panta 
1. punkta f) un g) apakšpunktam, tā savā 
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tīmekļa vietnē publicē un uztur datubāzi ar 
spēkā esošo pasākumu kopsavilkumiem, 
tostarp informāciju par attiecīgo personu 
vai personu kategoriju, piemērojamiem 
finanšu instrumentiem, kvantitatīviem 
pasākumiem vai kvantitatīvi izteiktiem 
sliekšņiem, piemēram, maksimālo līgumu 
skaitu, cik daudz personas drīkst noslēgt 
līdz limita sasniegšanai, jebkurus ar 
pasākumiem saistītus izņēmumus un to 
iemeslus.

tīmekļa vietnē publicē un uztur datubāzi ar 
spēkā esošo pasākumu kopsavilkumiem, 
tostarp informāciju par attiecīgo personu 
vai personu kategoriju, piemērojamiem 
finanšu instrumentiem, kvantitatīviem un 
kvalitatīviem pasākumiem vai kvantitatīvi 
izteiktiem sliekšņiem, piemēram, 
maksimālo līgumu skaitu, kā arī bruto un 
atvērto pozīciju tirgus un nosacīto vērtību, 
cik daudz personas drīkst noslēgt līdz 
limita sasniegšanai, jebkurus ar 
pasākumiem saistītus izņēmumus un to 
iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 730
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu, ja apstākļi atbilst visiem 
2. punkta nosacījumiem, EVTI var veikt
vienu vai vairākus šādus pasākumus:

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu, ja apstākļi atbilst visiem 
2. punkta nosacījumiem, EVTI veic (..) 
vienu vai vairākus šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 731
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu, ja apstākļi atbilst visiem
2. punkta nosacījumiem, EVTI var veikt 
vienu vai vairākus šādus pasākumus:

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu, ja apstākļi atbilst 
jebkuram no 2. punkta nosacījumiem, 
EVTI var veikt vienu vai vairākus šādus 
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pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 732
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasīt no personām informāciju, 
tostarp visus attiecīgos dokumentus 
attiecībā uz pozīcijas apjomu un nolūku vai 
risku, kuram tā pakļauta, izmantojot 
atvasināto finanšu instrumentu;

a) pieprasīt no personām, personu 
kategorijas vai ieguldījumu sabiedrības(-
ām) informāciju, tostarp visus attiecīgos 
dokumentus attiecībā uz pozīcijas apjomu 
un nolūku vai risku, kuram tā pakļauta, 
izmantojot atvasināto finanšu instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām veikt pasākumus 
pozīcijas vai riska apjoma samazināšanai;

b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām veikt pasākumus 
pozīcijas vai riska apjoma samazināšanai
vai novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 734
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām veikt pasākumus 
pozīcijas vai riska apjoma samazināšanai;

b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām, personu 
kategorijai vai ieguldījumu sabiedrībai(-
ām) veikt pasākumus pozīcijas vai riska 
apjoma samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 735
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām veikt pasākumus 
pozīcijas vai riska apjoma samazināšanai;

b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām vai ieguldītāju 
kategorijai veikt pasākumus pozīcijas vai 
riska apjoma samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 736
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ierobežo personas iespējas veikt 
darījumus ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem.

c) ierobežo personas, personu kategorijas 
vai ieguldījumu sabiedrības(-u) iespējas 
veikt darījumus ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem.

Or. en
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Pamatojums

Ja kompetentās iestādes nespēj rīkoties, lai novērstu preču atvasināto instrumentu tirgu cenu 
atklāšanas funkcijas izkropļojumu, vai ja tās to nedara, EVTI ir jāiejaucas, tostarp arī 
piemērojot ierobežojumus attiecībā uz līgumu skaitu, ko persona vai personu kategorija drīkst 
noslēgt vai turēt.

Grozījums Nr. 737
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ierobežo personas iespējas veikt 
darījumus ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem.

c) ierobežo personas iespējas veikt 
darījumus ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem vai aizliedz jaunas līgumu 
kategorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 738
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Nefinansiālo darījumu partneru 
atvasināto finanšu instrumentu darījumi, 
ko objektīvi var uzskatīti par darījumiem, 
kas samazina riskus, kuri ir tieši saistīti ar 
komercdarbību vai finansēšanas darbību 
atbilstīgi Regulas [..] (ETIR) 
[10. pantam], ir atbrīvoti no šī aizlieguma 
vai ierobežojuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 739
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Nefinanšu uzņēmumu darījumiem ar 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kurus var objektīvi izmērīt kā tādus, kas 
samazina riskus, kas tieši saistīti ar 
komercdarbību vai likviditātes un 
finansēšanas pārvaldību saskaņā ar 
Regulas [..] (ETIR) [10.] pantu, 
nepiemēro šajā pantā noteiktos 
pasākumus.

Or. de

Pamatojums

Regulējuma priekšlikumā ir būtiski paplašinātas EVTI un valstu uzraudzības iestāžu 
pilnvaras, kuras īstenojot, nefinanšu uzņēmu riska pārvaldības stratēģijām tiek radītas 
nopietnas un neparedzētas sekas. Tādēļ grozījumā ierosināts no uzraudzības pasākumu 
darbības jomas izslēgt nefinanšu uzņēmumu nodrošinājumam paredzētos atvasinātos finanšu 
instrumentus. Šajā izņēmumā ir ņemts vērā tas, ka attiecīgie darījumi ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem neapdraud finanšu sistēmas līdzsvaru.

Grozījums Nr. 740
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) piemērot ierobežojumus attiecībā uz 
preču atvasināto instrumentu līgumu 
skaitu, ko persona, personu kategorija vai 
ieguldījumu sabiedrība(-s) drīkst slēgt 
konkrētā laikposmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 741
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvara, kas minēta 1. punkta b) un 
c) apakšpunktā, neattiecas uz nefinanšu 
darījumu partnera atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kas objektīvi izmērāmā 
veidā mazina riskus, kas tieši saistīti ar 
minēto darījumu partneru vai vienas 
uzņēmuma grupas nefinanšu darījumu 
partneru komercdarbību vai finansēšanas 
darbību.

Or. de

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. 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 
1. punktu tikai tad, ja īstenojas visi šie 
nosacījumi:

EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 
1. punktu, ja īstenojas visi šie nosacījumi:

Or. en
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Grozījums Nr. 743
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 
1. punktu tikai tad, ja īstenojas visi šie 
nosacījumi:

EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 
1. punktu, ja īstenojas visi šie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 744
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 
1. punktu tikai tad, ja īstenojas visi šie 
nosacījumi:

Neskarot FITD 59. pantā paredzētos 
pasākumus, EVTI pieņem lēmumu 
saskaņā ar šā panta 1. punktu tikai tad, ja 
īstenojas viens vai vairāki no šiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 745
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītie pasākumi novērš 
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei, tostarp saistībā ar fizisko 
preču piegādes kārtību, vai visas 

a) šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītie pasākumi novērš 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, samazina 
vai novērš pārmērīgas spekulācijas, 
novērš draudus pienācīgai finanšu tirgu 
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Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei;

darbībai un integritātei, kā arī pienācīgai 
cenu noteikšanai, tostarp saistībā ar 
fizisko preču piegādes kārtību un cenu 
atklāšanu pamatā esošajā preču tirgū, vai 
visas finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei;

Or. en

Pamatojums

Ja kompetentās iestādes nespēj rīkoties, lai novērstu preču atvasināto instrumentu tirgu cenu 
atklāšanas funkcijas izkropļojumu, vai ja tās to nedara, EVTI ir jāiejaucas, tostarp arī 
piemērojot ierobežojumus attiecībā uz līgumu skaitu, ko persona vai personu kategorija drīkst 
noslēgt vai turēt.

Grozījums Nr. 746
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītie pasākumi novērš 
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei, tostarp saistībā ar fizisko 
preču piegādes kārtību, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei;

a) šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītie pasākumi novērš 
draudus efektīvai un pienācīgai finanšu 
tirgu darbībai un integritātei, tostarp 
saistībā ar fizisko preču piegādes kārtību, 
izraisot pārmērīgas spekulācijas un tirgus 
manipulācijas, pieaugošu svārstīgumu vai
preču atklāšanas izkropļošanu, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei, vai izkropļo preču tirgu riska 
pārvaldības funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ievērojami novērstu draudus pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei vai 
fizisko preču piegādes kārtībai, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei vai ievērojami uzlabo 
kompetento iestāžu spēju uzraudzīt 
draudus;

a) ievērojami novērstu draudus pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei vai 
fizisko preču piegādes kārtībai, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei vai ievērojami uzlabo 
kompetento iestāžu spēju uzraudzīt 
draudus, it sevišķi ciktāl pasākums:
i) atbalsta likviditāti, kas vajadzīga, lai 
veicinātu darījumus, kuri objektīvi 
samazina riskus, kas tieši saistīti ar 
komercdarbībām attiecībā uz preci;
ii) novērš tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu;
iii) atbalsta pienācīgus cenu noteikšanas 
un norēķinu nosacījumus;
iv) nodrošina cenu atklāšanu fiziskajā 
tirgū;
v) novērš tirgu izkropļojošu pozīciju 
uzkrāšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 748
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ievērojami novērstu draudus pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei vai 
fizisko preču piegādes kārtībai, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei vai ievērojami uzlabo 
kompetento iestāžu spēju uzraudzīt 
draudus;

a) ievērojami novērstu tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, samazinātu vai novērstu 
pārmērīgas spekulācijas, novērstu draudus 
pienācīgai cenu noteikšanai, finanšu tirgu 
pienācīgai darbībai un integritātei vai 
fizisko preču piegādes kārtībai un cenu 
atklāšanai pamatā esošajā preču tirgū, vai 
visas Savienības finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei vai ievērojami uzlabo 
kompetento iestāžu spēju uzraudzīt 
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draudus;

Or. en

Grozījums Nr. 749
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ievērojami novērstu draudus pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei vai 
fizisko preču piegādes kārtībai, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei vai ievērojami uzlabo 
kompetento iestāžu spēju uzraudzīt 
draudus;

a) novērš draudus efektīvai un pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei vai 
fizisko preču piegādes kārtībai, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei vai uzlabo kompetento iestāžu 
spēju uzraudzīt draudus;

Or. en

Grozījums Nr. 750
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) graujoši neietekmētu finanšu tirgus 
efektivitāti, tostarp nemazinātu likviditāti 
šajos tirgos vai neradītu nenoteiktību 
tirgus dalībniekiem, kas nebūtu 
proporcionāli pasākuma sniegtajiem 
ieguvumiem.

c) graujoši neietekmētu finanšu un pamatā 
esošo preču tirgus efektivitāti, tostarp 
neizkropļotu to cenu atklāšanas funkciju,
kas nebūtu proporcionāli pasākuma 
sniegtajiem ieguvumiem.

Or. en

Pamatojums

Ja kompetentās iestādes nespēj rīkoties, lai novērstu preču atvasināto instrumentu tirgu cenu 
atklāšanas funkcijas izkropļojumu, vai ja tās to nedara, EVTI ir jāiejaucas, tostarp arī 
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piemērojot ierobežojumus attiecībā uz līgumu skaitu, ko persona vai personu kategorija drīkst 
noslēgt vai turēt.

Grozījums Nr. 751
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) graujoši neietekmētu finanšu tirgus 
efektivitāti, tostarp nemazinātu likviditāti 
šajos tirgos vai neradītu nenoteiktību tirgus 
dalībniekiem, kas nebūtu proporcionāli 
pasākuma sniegtajiem ieguvumiem.

c) graujoši neietekmētu finanšu tirgus 
efektivitāti, tostarp nemazinātu likviditāti, 
kas nepieciešama godprātīgiem riska
ierobežošanas darījumiem, šajos tirgos vai 
neradītu nenoteiktību tirgus dalībniekiem, 
kas nebūtu proporcionāli pasākuma 
sniegtajiem ieguvumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 752
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemt lēmumu par šā panta 
1. punktā noteikta pasākuma pieņemšanu 
vai atjaunošanu, EVTI informē attiecīgās 
kompetentās iestādes par ieteikto 
pasākumu. Šā panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunkta pieprasījuma gadījumā 
paziņojumā ietver tās personas vai personu 
identitāti, kurām tas bija adresēts, un tā 
iemeslus un informāciju par to. Šā panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā pasākuma 
gadījumā paziņojumā ietver informāciju 
par attiecīgo personu vai personu 
kategoriju, piemērojamiem finanšu 

4. Pirms pieņemt lēmumu par šā panta 
1. punktā noteikta pasākuma pieņemšanu 
vai atjaunošanu, EVTI informē attiecīgās 
kompetentās iestādes par ieteikto 
pasākumu. Šā panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunkta pieprasījuma gadījumā 
paziņojumā ietver tās personas vai personu 
identitāti, kurām tas bija adresēts, un tā 
iemeslus un informāciju par to. Šā panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā pasākuma 
gadījumā paziņojumā ietver informāciju 
par attiecīgo personu vai personu 
kategoriju, piemērojamiem finanšu 
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instrumentiem, attiecīgajiem 
kvantitatīvajiem pasākumiem, piemēram, 
maksimālo līgumu skaitu, kurus attiecīgā
persona vai personu kategorija var 
noslēgt, un pasākuma iemeslus.

instrumentiem, attiecīgajiem 
kvantitatīvajiem pasākumiem, piemēram, 
maksimālo atvērto pozīciju skaitu, kas
attiecīgajai personai vai personu 
kategorijai var būt, un pasākuma iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtībai nevajadzētu attiekties uz līgumu skaitu, cik persona drīkst noslēgt. Ja 
robežvērtība ir saistīta ar preču atvasinātajiem instrumentiem, tai būtu jāattiecas uz atvērtām 
pozīcijām.

Grozījums Nr. 753
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par katru lēmumu noteikt vai 
atjaunot kādu šā panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto pasākumu. 
Paziņojumā ietver sīkāku informāciju par 
attiecīgo personu vai personu kategoriju, 
piemērojamiem finanšu instrumentiem, 
attiecīgajiem kvantitatīvajiem pasākumiem, 
piemēram, maksimālo līgumu skaitu, 
kurus attiecīgā persona vai personu 
kategorija var noslēgt, un pasākuma 
iemeslus.

6. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par katru lēmumu noteikt vai 
atjaunot kādu šā panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto pasākumu. 
Paziņojumā ietver sīkāku informāciju par 
attiecīgo personu vai personu kategoriju, 
piemērojamiem finanšu instrumentiem, 
attiecīgajiem kvantitatīvajiem pasākumiem, 
piemēram, maksimālo atvērto pozīciju
skaitu, kas attiecīgajai personai vai 
personu kategorijai var būt, un pasākuma 
iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtībai nevajadzētu attiekties uz līgumu skaitu, cik persona drīkst noslēgt. Ja 
robežvērtība ir saistīta ar preču atvasinātajiem instrumentiem, tai būtu jāattiecas uz atvērtām 
pozīcijām.
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Grozījums Nr. 754
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par katru lēmumu noteikt vai 
atjaunot kādu šā panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto pasākumu. 
Paziņojumā ietver sīkāku informāciju par 
attiecīgo personu vai personu kategoriju, 
piemērojamiem finanšu instrumentiem, 
attiecīgajiem kvantitatīvajiem pasākumiem, 
piemēram, maksimālo līgumu skaitu, 
kurus attiecīgā persona vai personu 
kategorija var noslēgt, un pasākuma 
iemeslus.

6. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par katru lēmumu noteikt vai 
atjaunot kādu šā panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto pasākumu. 
Paziņojumā ietver sīkāku informāciju par 
attiecīgo personu vai personu kategoriju, 
piemērojamiem finanšu instrumentiem, 
attiecīgajiem kvantitatīvajiem un 
kvalitatīvajiem pasākumiem, piemēram, 
maksimālo līgumu skaitu un bruto vai 
atvērto pozīciju vērtību, ko attiecīgā 
persona vai personu kategorija var noslēgt, 
un pasākuma iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 755
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemt lēmumu par šā panta 
1. punktā noteikta pasākuma pieņemšanu 
vai atjaunošanu, EVTI informē attiecīgās 
kompetentās iestādes par ieteikto 
pasākumu. Šā panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunkta pieprasījuma gadījumā 
paziņojumā ietver tās personas vai personu 
identitāti, kurām tas bija adresēts, un tā 
iemeslus un informāciju par to. Šā panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā pasākuma 
gadījumā paziņojumā ietver informāciju 
par attiecīgo personu vai personu 

4. Pirms pieņemt lēmumu par šā panta 
1. punktā noteikta pasākuma pieņemšanu 
vai atjaunošanu, EVTI informē attiecīgās 
kompetentās iestādes par ieteikto 
pasākumu. Šā panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunkta pieprasījuma gadījumā 
paziņojumā ietver tās personas vai personu 
identitāti, kurām tas bija adresēts, un tā 
iemeslus un informāciju par to. Šā panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā pasākuma 
gadījumā paziņojumā ietver informāciju 
par attiecīgo personu vai personu 



AM\901887LV.doc 75/120 PE489.478v01-00

LV

kategoriju, piemērojamiem finanšu 
instrumentiem, attiecīgajiem 
kvantitatīvajiem pasākumiem, piemēram, 
maksimālo līgumu skaitu, kurus attiecīgā 
persona vai personu kategorija var noslēgt, 
un pasākuma iemeslus.

kategoriju, piemērojamiem finanšu 
instrumentiem, attiecīgajiem 
kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem 
pasākumiem, piemēram, maksimālo 
līgumu skaitu un bruto vai atvērto pozīciju 
vērtību, ko attiecīgā persona vai personu 
kategorija var noslēgt, un pasākuma 
iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 756
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
35. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. EVTI pārskata 1. punkta c) apakšpunktā 
minētos pasākumus ar pienācīgu 
regularitāti un vismaz reizi trijos mēnešos.
Ja pasākums nav atjaunots pēc tam, kad 
pagājis triju mēnešu laikposms, tas 
automātiski zaudē spēku. Pasākumu 
atjaunošanai piemēro 2.–8. punktu.

8. EVTI pārskata 1. punkta c) apakšpunktā 
minētos pasākumus ar pienācīgu 
regularitāti un vismaz reizi trijos mēnešos. 
Pasākumu atjaunošanai piemēro 2.–
8. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 757
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
EVTI jāņem vērā, nosakot, kad rodas 
draudi finanšu tirgu pienācīgai darbībai 
un integritātei, tostarp attiecībā uz fizisku 

10. EVTI iesniedz regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu kritērijus 
un faktorus, ko tā ņem vērā, nosakot šā 
panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos 
apstākļus.
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preču piegādes nosacījumiem, vai 
Savienības finanšu sistēmai pilnībā vai 
daļēji, atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam.

Or. en

Grozījums Nr. 758
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 759
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Lai efektīvi īstenotu savus 
pienākumus saistībā ar preču tirgiem, kā 
arī savas koordinēšanas un uzraudzības 
darbības starp ieceltajām valsts 
kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas 
par minētajiem tirgiem, EVTI nosaka 
īpašu preču sadalījumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 760
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
35. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b EVTI ciešā koordinācijā ar ESRK un 
citiem iesaistītiem nozaru uzraudzītājiem 
Savienībā un trešās valstīs izstrādā 
regulatīvu tehnisko standartu projektus, 
nosakot būtisku rādītāju un robežvērtību 
kopumu, kas vajadzīgs, lai uzraudzītu 
pamatā esošo preču tirgu raksturlielumus, 
kā arī detalizētas un kopīgas informācijas 
datus, kura tirgus dalībniekiem, 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām, regulētām 
tirdzniecības sistēmām, ārpusbiržas 
tirgotājiem un darījumu reģistriem, kas 
saņēmuši atļauju saskaņā ar 
Regulu [ETIR], ir jāsniedz attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, EVTI un ESRK.
Šos rādītājus it sevišķi izmanto 
kompetentās iestādes un EVTI preču 
nodaļa, lai veiktu pastāvīgu, detalizētu un 
padziļinātu pārskatīšanu attiecībā uz 
ražošanas, patēriņa, starpniecības, 
transportēšanas, krājumu aprēķināto un 
oficiālo līmeņu modeļiem, tostarp uz 
iepriekšapmaksātiem līgumiem, 
neizmantotām jaudām, pamatā esošo 
preču tirgu ilgtermiņa piedāvājuma un 
pieprasījuma tendencēm, kā arī uz tirgu 
svārstīgumu un savstarpējo saistību ar 
citiem aktīviem un aktīvu grupām.
EVTI šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus iesniedz Komisijai līdz 
[2012. gada 31. decembrim].
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
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14. pantu pieņemt 2. punktā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 761
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
VIII sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakalpojumi, ko sniedz trešo valstu 
sabiedrības, neveidojot filiāles

Pakalpojumi, ko sniedz trešo valstu 
sabiedrības

Or. en

Grozījums Nr. 762
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
VIII sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakalpojumi, ko sniedz trešo valstu 
sabiedrības, neveidojot filiāles

Pakalpojumi vai darbības, ko sniedz vai ko 
veic trešo valstu sabiedrības, neveidojot 
filiāles

Or. en

Grozījums Nr. 763
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgi nosacījumi Pakalpojumu sniegšana bez reģistrācijas 

Or. en

Grozījums Nr. 764
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Trešās valsts sabiedrība drīkst sniegt 
jebkādus ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai veikt jebkādas darbības kopā ar 
papildpakalpojumiem personām, kas ir 
atzītas par atbilstīgiem darījumu 
partneriem saskaņā ar [jaunās FITD] 
30. pantu, kuri ir reģistrēti dalībvalstī, 
citos veidos, kas nav saistīti ar filiāles 
starpniecību šajā dalībvalstī, un šai 
sabiedrībai nav jāsaņem atļauja šajā 
dalībvalstī saskaņā ar minēto direktīvu vai 
jāreģistrējas saskaņā ar šīs regulas 
36. pantu.

Or. en

Pamatojums

Regulētām ES sabiedrībām (un valdības struktūrām) būtu jāuzņemas slogs, kas saistīts ar 
vajadzīgā aizsardzības līmeņa un savu darījumu partneru kvalitātes noteikšanu. Turklāt 
plašais diapazons trešo valstu darījumu partneru, kas varētu pieprasīt reģistrāciju, jo veic 
darījumus ar šādu ES atbilstīgu darījumu partneri, ārkārtīgi apgrūtinās valstu uzraudzītāju 
darbu.

Grozījums Nr. 765
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
36. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Ja ieguldījumu sabiedrība, kas 
saņēmusi atļauju saskaņā ar direktīvu 
[jaunā FITD], kredītiestāde, kura 
saņēmusi atļauju saskaņā ar 
Direktīvu 2006/48/EK un kura sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
darbības, pārvaldīšanas sabiedrība, kas 
saņēmusi atļauju saskaņā ar 
Direktīvu 2009/65/EK, vai alternatīvu 
ieguldījumu fonda pārvaldnieks, kurš 
saņēmis atļauju saskaņā ar 
Direktīvu 2011/61/ES, deleģē funkcijas, 
tostarp ieguldījumu pakalpojumus, trešās 
valsts sabiedrībai saskaņā ar minēto 
direktīvu piemērojamiem noteikumiem, 
trešās valsts sabiedrība drīkst sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus personai, kas 
deleģē savas funkcijas, neizmantojot 
filiāles starpniecību dalībvalstī, kurā šī 
persona atrodas, un šim uzņēmumam nav 
jāsaņem atļauja šajā dalībvalstī saskaņā 
ar Direktīvu [jaunā FITD] vai 
jāreģistrējas saskaņā ar šīs regulas 
36. pantu.

Or. en

Pamatojums

Regulētas sabiedrības drīkst deleģēt plašu pakalpojumu diapazonu, tostarp ieguldījumu 
pārvaldību, kā arī kontu turēšanu un administrēšanu trešo valstu sabiedrībām. 

Grozījums Nr. 766
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] 30. pantā 
uzskaitītos pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem Savienībā, 
neveidojot filiāli tikai tad, ja tā ir reģistrēta 
trešo valstu sabiedrību reģistrā, ko 
atbilstīgi 37. pantam veido EVTI.

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus un/vai veikt 
darbības kopā ar papildpakalpojumiem 
profesionālajiem klientiem, kas minēti 
direktīvas [jaunā FITD] II pielikuma 
I sadaļā un kas reģistrēti dalībvalstī, 
veidos, kas nav saistīti ar filiāles 
starpniecību šajā dalībvalstī, un šai 
sabiedrībai nav jāsaņem atļauja šajā 
dalībvalstī saskaņā ar minēto direktīvu, ja 
tā ir reģistrēta trešo valstu sabiedrību 
reģistrā, ko atbilstīgi 37. pantam veido 
EVTI.

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos būtu nelietderīgi prasīt, lai tiesību aktiem, kas reglamentē visus līgumus 
ar ES ieguldītājiem, tiktu piemēroti ES tiesību akti. Pat šī noteikuma ierobežošana, attiecinot 
to uz konkrētu jurisdikciju, varētu radīt sarežģījumus dažos gadījumos, piemēram, tādu 
līgumu parakstīšanas gadījumos, kuros varētu būt sarežģīti vienoties par jurisdikcijas 
klauzulu.

Grozījums Nr. 767
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] 30. pantā 
uzskaitītos pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem Savienībā, neveidojot 
filiāli tikai tad, ja tā ir reģistrēta trešo 
valstu sabiedrību reģistrā, ko atbilstīgi 
37. pantam veido EVTI.

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] 30. pantā 
uzskaitītos pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem un profesionālajiem 
klientiem Savienībā, neveidojot filiāli tikai 
tad, ja tā ir reģistrēta trešo valstu 
sabiedrību reģistrā, ko atbilstīgi 37. pantam 
veido EVTI.

Or. en
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Grozījums Nr. 768
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] 30. pantā
uzskaitītos pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem Savienībā, neveidojot 
filiāli tikai tad, ja tā ir reģistrēta trešo 
valstu sabiedrību reģistrā, ko atbilstīgi 
37. pantam veido EVTI.

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
uzskaitītos ieguldījumu pakalpojumus 
atbilstīgiem darījumu partneriem un 
profesionālajiem klientiem, kā noteikts 
Direktīvas ../../ES [jaunā FITD]
II pielikuma I sadaļā, kuri dibināti 
Savienībā, neveidojot filiāli tikai tad, ja tā 
ir reģistrēta trešo valstu sabiedrību reģistrā, 
ko atbilstīgi 37. pantam veido EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 769
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] 30. pantā
uzskaitītos pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem Savienībā, neveidojot
filiāli tikai tad, ja tā ir reģistrēta trešo 
valstu sabiedrību reģistrā, ko atbilstīgi 
37. pantam veido EVTI.

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] I pielikuma 
A sadaļā uzskaitītos pakalpojumus, 
izņemot 8.–10. punktā uzskaitītos 
pakalpojumus, atbilstīgiem darījumu 
partneriem tikai tad, ja tā ir Savienībā 
izveidojusi filiāli un ir reģistrēta trešo 
valstu sabiedrību reģistrā, ko saskaņā ar 
atbilstības lēmumu atbilstīgi 37. pantam 
veido EVTI.

Or. en
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Grozījums Nr. 770
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] 30. pantā
uzskaitītos pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem Savienībā, neveidojot 
filiāli tikai tad, ja tā ir reģistrēta trešo 
valstu sabiedrību reģistrā, ko atbilstīgi 
37. pantam veido EVTI.

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
direktīvas [jaunā FITD] I pielikuma 
A sadaļā uzskaitītās ieguldījumu 
konsultācijas atbilstīgiem darījumu 
partneriem un profesionālajiem klientiem 
Savienībā, neveidojot filiāli tikai tad, ja tā 
ir reģistrēta trešo valstu sabiedrību reģistrā, 
ko atbilstīgi 37. pantam veido EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 771
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Filiāli izveido dalībvalstī, kurā trešās 
valsts sabiedrībai norit lielākā daļa 
darbības, un filiāli uzrauga attiecīgās 
dalībvalsts kompetentā iestāde.
Starp EVTI un trešās valsts kompetento 
iestādi vajadzētu ieviest sadarbības 
mehānismus. Sadarbības mehānismi būtu 
jāievieš starp tās dalībvalsts kompetento 
iestādi, kurā filiāle ir izveidota, un trešās 
valsts kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 772
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EVTI var reģistrēt trešās valsts 
sabiedrību, kas ir pieteikusies sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus un darbības 
Savienībā atbilstīgi šā panta 1. punktam 
tikai tad, ja apstākļi atbilst šādiem 
nosacījumiem:

2. EVTI var reģistrēt trešās valsts 
sabiedrību, kas ir pieteikusies sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības Savienībā atbilstīgi šā panta 
1. punktam tikai tad, ja apstākļi atbilst 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 773
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu atbilstīgi 
37. panta 1. punktam;

a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu atbilstīgi 
37. panta 1. punktam, atzīstot, ka trešās 
valsts konsultatīvas uzraudzības un 
uzņēmējdarbības rīcības regulējums ir 
līdzvērtīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 774
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sabiedrībai jurisdikcijā, kurā tā 
reģistrēta, ir atļauts sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus vai veikt ieguldījumu 
darbības, kurus paredzēts sniegt vai veikt 

b) sabiedrībai jurisdikcijā, kurā ir reģistrēts 
tās galvenais birojs, ir atļauts sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
ieguldījumu darbības, kurus paredzēts 
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Savienībā, un tai piemēro efektīvu 
uzraudzību un īstenošanu, nodrošinot 
pilnīgu atbilstību prasībām, ko piemēro 
šajā trešajā valstī;

sniegt vai veikt Savienībā, un tai piemēro 
efektīvu uzraudzību un īstenošanu, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību prasībām, ko 
piemēro šajā trešajā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 775
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētā trešās valsts 
sabiedrība iesniedz pieteikumu EVTI pēc 
tam, kad Komisija pieņēmusi 37. pantā 
noteikto lēmumu, nosakot, ka juridiskais 
un uzraudzības regulējums trešā valstī, 
kurā darboties atļauts trešās valsts 
sabiedrībai, ir līdzvērtīgs 37. panta 
1. punktā minētajām prasībām.

Trešās valsts sabiedrība, kas vēlas sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības saskaņā ar šā panta 1. punktu,
iesniedz pieteikumu EVTI pēc tam, kad 
Komisija pieņēmusi 37. pantā noteikto 
lēmumu, nosakot, ka juridiskais un 
uzraudzības regulējums trešā valstī, kurā 
darboties atļauts trešās valsts sabiedrībai, ir 
konsultatīvas uzraudzības un 
uzņēmējdarbības rīcības ziņā līdzvērtīgs
37. panta 1. punktā minētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 776
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu sabiedrības, kas sniedz 
pakalpojumus saskaņā ar šo pantu, pirms 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas 
informē Savienībā reģistrētus klientus, ka 
tām nav atļauts sniegt pakalpojumus 
citiem klientiem, kā vien atbilstīgiem 

svītrots
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darījumu partneriem, un ka tām 
nepiemēro Savienības uzraudzību. Tās 
norāda tās kompetentās iestādes 
nosaukumu un adresi, kura ir atbildīga 
par uzraudzību trešā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 777
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu sabiedrības, kas sniedz 
pakalpojumus saskaņā ar šo pantu, pirms 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas 
informē Savienībā reģistrētus klientus, ka 
tām nav atļauts sniegt pakalpojumus citiem 
klientiem, kā vien atbilstīgiem darījumu 
partneriem, un ka tām nepiemēro 
Savienības uzraudzību. Tās norāda tās 
kompetentās iestādes nosaukumu un adresi, 
kura ir atbildīga par uzraudzību trešā valstī.

Trešo valstu sabiedrības, kas sniedz 
pakalpojumus vai veic darbības saskaņā ar 
šo pantu, pirms ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanas vai darbību veikšanas informē 
Savienībā reģistrētus klientus, ka, izņemot 
ciktāl atļauj piemērojamie valsts 
noteikumi, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas [jaunā FITD] 36.b pantu, tām 
nav atļauts sniegt ieguldījumu
pakalpojumus vai veikt darbības, uz ko 
attiecas Direktīva [jaunā FITD], 
Savienībā citiem klientiem, kā vien 
1. punktā minētajiem profesionālajiem 
klientiem, un ka tām nepiemēro Savienības 
uzraudzību. Tās norāda tās kompetentās 
iestādes nosaukumu un adresi, kura ir 
atbildīga par uzraudzību trešā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 778
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju 
sniedz rakstiski un nepārprotamā veidā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 779
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā reģistrētām personām ļauj 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus, ko 
sniedz trešās valsts sabiedrība, kas nav 
reģistrēta atbilstīgi šā panta 1. punktam, 
tikai un vienīgi pēc pašu iniciatīvas.

Savienībā reģistrētām personām ļauj 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus, ko 
sniedz trešās valsts sabiedrība, kas nav 
reģistrēta atbilstīgi šā panta 1. punktam, 
pēc pašu iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās noteiktības nolūkā būtu jāpaskaidro, ka Savienībā reģistrētas personas var pieprasīt 
pakalpojumus no trešo valstu sabiedrībām bez papildu ierobežojumiem. Būtu jāsaglabā 
iespēja pārsūtīt informāciju un izpētes materiālus.

Grozījums Nr. 780
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā reģistrētām personām ļauj 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus, ko 
sniedz trešās valsts sabiedrība, kas nav 
reģistrēta atbilstīgi šā panta 1. punktam, 
tikai un vienīgi pēc pašu iniciatīvas.

Savienībā reģistrētām personām ļauj 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus, ko 
sniedz trešās valsts sabiedrība, kas nav 
reģistrēta atbilstīgi šā panta 1. punktam, 
tikai un vienīgi pēc pašu iniciatīvas.
Personas iniciatīva nedod tiesības trešās 
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valsts sabiedrībai šai personai pārdot 
jaunas produktu kategorijas.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatļauj pasīva tirdzniecība, bet tai nevajadzētu pavērt iespēju jebkādu produktu, tostarp 
tādu, kas varētu būt ļoti atšķirīgas ieguldījumu kategorijas, aktīvai tirdzniecībai.

Grozījums Nr. 781
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienībā reģistrētām personām ļauj 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus, ko 
sniedz trešās valsts sabiedrība, kas nav 
reģistrēta atbilstīgi šā panta 1. punktam,
tikai un vienīgi pēc pašu iniciatīvas.

Savienībā reģistrētām personām ļauj 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus, ko 
sniedz trešās valsts sabiedrība tikai un 
vienīgi pēc pašu iniciatīvas. Tādā 
gadījumā pakalpojumus nevajadzētu 
uzskatīt par pakalpojumiem, ko sniedz 
Savienības teritorijā. Trešo valstu 
sabiedrības informē pieprasījumu 
iesniedzējus, ka tām nav atļauts sniegt 
pakalpojumus Savienībā un ka tām 
Savienībā netiek piemērota uzraudzība. 
Informāciju sniedz nepārprotamā veidā.
Trešo valstu sabiedrībām nav atļauts 
piedāvāt pakalpojumus personām 
Savienībā vai veicināt vai reklamēt 
pakalpojumus vai darbības kopā ar 
papildpakalpojumiem Savienībā.
Trešās valsts sabiedrībai ir atļauts 
piedāvāt vai veicināt vai reklamēt 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
kopā ar papildpakalpojumiem Savienībā 
tikai tādām personām, kas ir atzītas par 
atbilstīgiem darījumu partneriem 
Savienībā, ar nosacījumu, ka trešās valsts 
sabiedrība ir reģistrēta saskaņā ar 36. un 
37. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 782
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Trešo valstu ieguldījumu sabiedrībām 
un tirgus organizētājiem, kas sniedz 
pakalpojumus atbilstīgiem darījumu 
partneriem saskaņā ar šo pantu, piemēro 
šīs regulas 19., 20., 21., 22. un 23. panta 
prasības.

Or. en

Pamatojums

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Grozījums Nr. 783
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jebkuras nesaskaņas starp trešās valsts 
sabiedrībām un ES ieguldītājiem risina
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem un 
atbilstīgi tās jurisdikcijai.

5. Trešās valsts sabiedrības, kas sniedz 
pakalpojumus vai veic darbības saskaņā ar 
šo pantu, pirms ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanas vai darbību veikšanas 
Savienībā reģistrētiem klientiem piedāvā 



PE489.478v01-00 90/120 AM\901887LV.doc

LV

iesniegt jebkādus strīdus, kuri attiecas uz 
šiem pakalpojumiem vai darbībām, 
dalībvalsts tiesas vai šķīrējtiesas 
jurisdikcijā.

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos būtu nelietderīgi prasīt, lai tiesību aktiem, kas reglamentē visus līgumus 
ar ES ieguldītājiem, tiktu piemēroti ES tiesību akti. Pat šī noteikuma ierobežošana, attiecinot 
to uz konkrētu jurisdikciju, varētu radīt sarežģījumus dažos gadījumos, piemēram, tādu 
līgumu parakstīšanas gadījumos, kuros varētu būt sarežģīti vienoties par jurisdikcijas 
klauzulu.

Grozījums Nr. 784
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
regulatīvos tehniskos standartus, kas 
nosaka informāciju, kādu trešās valsts 
sabiedrība, kas iesniedz pieteikumu, sniedz 
EVTI savā reģistrācijas pieteikumā 
atbilstīgi šā panta 3. punktam, un kas 
nosaka atbilstīgi 4. punktam iesniedzamās 
informācijas formātu.

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kas nosaka
informāciju, kādu trešās valsts sabiedrība 
sniedz EVTI savā reģistrācijas pieteikumā 
atbilstīgi šā panta 3. punktam, un:

a) atbilstīgi 4. punktam iesniedzamās 
informācijas formātu;
b) visu vajadzīgo informāciju, kas 
sniedzama saskaņā ar 37. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Sylvie Goulard

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

Pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. –
14. pantu.

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehniskos
standartus Komisijai līdz [... ]. Komisijai 
tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā 
apakšpunktā minētos īstenošanas tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10. – 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 786
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 787
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām attiecībā uz 
konsultatīvas uzraudzības un 
uzņēmējdarbības rīcības jautājumiem, 
kurām ir līdzvērtīga iedarbība kā 
konsultatīvas uzraudzības un 
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pasākumos, un ka šī trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
konsultatīvas uzraudzības režīmam, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, kas 
reģistrētas atbilstīgi šai direktīvai.

uzņēmējdarbības rīcības prasībām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 
pasākumos, un ka šī trešā valsts nodrošina 
efektīvu līdzvērtīgu atzīšanu konsultatīvas 
uzraudzības režīmam, kas piemērojams 
ieguldījumu sabiedrībām, kas reģistrētas 
atbilstīgi šai direktīvai.

Or. en

Pamatojums

Prasība par konsultatīvas uzraudzības režīma „līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu” varētu 
izmantot pret ES sabiedrībām. Teksts būtu jāsaskaņo ar ETIR. Attiecīgajos ETIR noteikumos 
nav skaidru atsauču uz „savstarpību”, skatiet 23. panta 3. punktu („efektīva līdzvērtīga 
atzīšana”), 3. panta 2. punktu un 23. panta 2. punktu. Skatiet arī FITR 28. panta 5. punktu 
(„efektīva līdzvērtīga atzīšana”) un piezīmes par 24. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Šīs 
regulas 37. panta 1. punkts būtu jāsaskaņo.

Grozījums Nr. 788
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 
pasākumos, un ka šī trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
konsultatīvas uzraudzības režīmam, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, 
kas reģistrētas atbilstīgi šai direktīvai.

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 
pasākumos.

Or. en
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Pamatojums

Savstarpība nav pamatota un ir pretrunā PTO noteikumiem. Laikā, kad ES ir nepieciešami 
ārēji ieguldījumi, nav loģiski noteikt tirdzniecības ierobežojumus.

Grozījums Nr. 789
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 
pasākumos, un ka šī trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
konsultatīvas uzraudzības režīmam, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, kas 
reģistrētas atbilstīgi šai direktīvai.

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim
pieņem lēmumu attiecībā uz trešo valsti, ja 
šīs trešās valsts tiesiskā un uzraudzības 
sistēma nodrošina, ka šajā trešā valstī 
reģistrētas sabiedrības atbilst juridiski 
saistošajām prasībām, kurām ir līdzvērtīga 
iedarbība kā tām, kas ir noteiktas Direktīvā 
Nr. [FITD], šajā regulā un Direktīvā 
2006/49/EK [Kapitāla pietiekamības 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos, un 
ka šī trešā valsts nodrošina līdzvērtīgu 
savstarpēju atzīšanu konsultatīvas 
uzraudzības režīmam, kas piemērojams 
ieguldījumu sabiedrībām, kas reģistrētas 
atbilstīgi šai direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
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trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 
pasākumos, un ka šī trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
konsultatīvas uzraudzības režīmam, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, 
kas reģistrētas atbilstīgi šai direktīvai.

trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 
pasākumos, un ka tiek piemēroti 
pamatnoteikumi, kuri nodrošina 
līdzvērtīgu uzraudzību un stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 791
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas Direktīvā Nr. [FITD], šajā regulā 
un Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla 
pietiekamības direktīva] un to īstenošanas 
pasākumos, un ka šī trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
konsultatīvas uzraudzības režīmam, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, kas 
reģistrētas atbilstīgi šai direktīvai.

Saskaņā ar 42. panta 2. punktā noteikto 
kārtību Komisija pieņem lēmumu attiecībā 
uz trešās valsts līdzvērtību, ja ir atbilstība 
šādiem nosacījumiem:

a) šīs trešās valsts tiesiskā un uzraudzības 
sistēma nodrošina, ka šajā trešā valstī 
reģistrētas sabiedrības atbilst juridiski 
saistošajām prasībām, kurām ir līdzvērtīga 
iedarbība kā tām, kas ir noteiktas Direktīvā 
Nr. [FITD], šajā regulā un Direktīvā 
2006/49/EK un to īstenošanas pasākumos;
b) šī trešā valsts nodrošina līdzvērtīgu 
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savstarpēju atzīšanu konsultatīvas 
uzraudzības režīmam, kas piemērojams 
ieguldījumu sabiedrībām, kas reģistrētas 
atbilstīgi šai regulai, ietverot savstarpēju 
pieeju ES sabiedrībām, lai tās varētu 
sniegt līdzīgus pakalpojumus atbilstīgiem 
darījumu partneriem šajā trešā valstī.
Komisija vispirms apspriežas ar EVTI, lai 
3 mēnešu laikā izdotu saistošu atzinumu 
par trešās valsts konsultatīvas uzraudzības 
režīma līdzvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 792
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts konsultatīvas uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par atbilstošu, ja šī 
sistēma atbilst visiem šiem nosacījumiem:

Trešās valsts konsultatīvas uzraudzības un 
uzņēmējdarbības rīcības regulējumu 
uzskata par tādu, kas rada atbilstošu
ietekmi, ja šī sistēma atbilst visiem šiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 793
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts konsultatīvas uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par atbilstošu, ja šī 
sistēma atbilst visiem šiem nosacījumiem:

Trešās valsts konsultatīvas uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par tādu, kas rada 
atbilstošu ietekmi, ja šī sistēma atbilst 
visiem šiem nosacījumiem:
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Or. en

Pamatojums

Teksts tiek saskaņots ar ETIR.

Grozījums Nr. 794
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts konsultatīvas uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par atbilstošu, ja šī 
sistēma atbilst visiem šiem nosacījumiem:

Trešās valsts konsultatīvas uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par tādu, kas rada 
atbilstošu ietekmi, ja šī sistēma atbilst 
visiem šiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 795
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Komisijas lēmums saskaņā ar šo 
punktu var attiekties tikai uz sabiedrību 
kategoriju vai kategorijām. Tādā 
gadījumā trešās valsts sabiedrība var būt 
reģistrēta saskaņā ar 36. pantu, ja tā 
ietilpst kategorijā, uz ko attiecas 
Komisijas lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 796
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) trešā valsts piemēro savstarpējus 
pieejas nosacījumus ES esošai 
ieguldījumu sabiedrībai un šajā trešā 
valstī ir īstenots savstarpējas atzīšanas 
režīms.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37.a pants
Pakalpojumi vai darbības, ko sniedz vai 
veic ar filiāles starpniecību ārpus trešās 

valsts, kurā atrodas galvenais birojs
1. Ja trešās valsts sabiedrība sniedz 
attiecīgos ieguldījumu pakalpojumus vai 
veic darbības ar filiāles starpniecību, kura 
izveidota trešā valstī, kas nav valsts, kurā 
atrodas tās galvenais birojs, 36. un 
37. pantu piemēro tā, it kā atsauces uz 
trešo valsti, kurā atrodas sabiedrības 
galvenais birojs, ietvertu atsauci uz trešo 
valsti, kurā atrodas filiāle, ciktāl tas ir 
būtiski, ņemot vērā uzraudzības atbildības 
jomu sadalījumu starp abām trešām 
valstīm.
2. Ja trešā valsts sniedz attiecīgos 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
darbības ar filiāles starpniecību, kura 
izveidota dalībvalstī un saņēmusi atļauju 
saskaņā ar 46.a pantu [jaunā FITD], 
36. panta 4. punktu maina, lai ļautu 
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sabiedrībai atsaukties uz filiāles 
uzraudzību, ko īsteno tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā filiāle ir 
izveidota.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik nav skaidrs, kā Komisijas priekšlikuma noteikumi tiek piemēroti, ja trešās valsts 
sabiedrība faktiski sniedz pakalpojumus vai veic darbības ES ar filiāles starpniecību citā 
trešā valstī. Šis grozījums paskaidro tekstu un nodrošina tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 798
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI reģistrē sabiedrības, kuras nav ES 
sabiedrības un kurām atļauts sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
ieguldījumu darbības Savienībā atbilstīgi 
36. pantam. Reģistrs ir publiski pieejams 
EVTI tīmekļa vietnē, un tajā ir informācija 
par pakalpojumiem vai darbībām, ko ES 
nereģistrētām sabiedrībām ir atļauts veikt, 
un atsauce uz kompetento iestādi, kas ir 
atbildīga par to uzraudzību trešā valstī.

EVTI reģistrē trešo valstu sabiedrības, 
kurām atļauts sniegt vai īstenot 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
ieguldījumu darbības Savienībā atbilstīgi 
36. pantam. Reģistrs ir publiski pieejams 
EVTI tīmekļa vietnē, un tajā ir informācija 
par pakalpojumiem vai darbībām, ko trešo 
valstu sabiedrībām ir atļauts veikt vai 
īstenot, un atsauce uz kompetento iestādi, 
kas ir atbildīga par to uzraudzību trešā 
valstī.

Or. en

Pamatojums

Grozījums saskaņo tekstu ar trešās valsts sabiedrības definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 799
Sylvie Goulard
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Regulas priekšlikums
38. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI reģistrē sabiedrības, kuras nav ES 
sabiedrības un kurām atļauts sniegt
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
ieguldījumu darbības Savienībā atbilstīgi 
36. pantam. Reģistrs ir publiski pieejams 
EVTI tīmekļa vietnē, un tajā ir informācija 
par pakalpojumiem vai darbībām, ko ES 
nereģistrētām sabiedrībām ir atļauts veikt, 
un atsauce uz kompetento iestādi, kas ir 
atbildīga par to uzraudzību trešā valstī.

EVTI reģistrē sabiedrības, kuras nav ES 
sabiedrības un kurām atļauts sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
ieguldījumu darbības Savienībā atbilstīgi 
36. un 37. pantam. Reģistrs ir publiski 
pieejams EVTI tīmekļa vietnē, un tajā ir 
informācija par pakalpojumiem vai 
darbībām, ko ES nereģistrētām 
sabiedrībām ir atļauts veikt, un atsauce uz 
kompetento iestādi, kas ir atbildīga par to 
uzraudzību ES.

Or. en

Grozījums Nr. 800
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja apstākļi atbilst 2. punkta 
nosacījumiem, EVTI anulē sabiedrības, 
kas nav ES sabiedrība, reģistrāciju saskaņā 
ar 38. pantu izveidotajā reģistrā, ja:

1. EVTI anulē sabiedrības, kas nav ES 
sabiedrība, reģistrāciju saskaņā ar 38. pantu 
izveidotajā reģistrā, ja: 

Or. en

Grozījums Nr. 801
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem a) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem 
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pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, 
sabiedrība, kas nav ES sabiedrība, rīkojas 
veidā, kas skaidri apdraud ieguldītāju 
intereses vai pienācīgu tirgus darbību, vai

pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, trešās 
valsts sabiedrība rīkojas veidā, kas skaidri 
apdraud ieguldītāju intereses vai pienācīgu 
tirgus darbību, vai

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi lai tādi ES vairumtirdzniecības tirgus dalībnieki kā atbilstīgie darījumu partneri un 
profesionālie ieguldītāji varētu piekļūt trešo valstu pakalpojumiem saskaņā ar 35.a un 
36. panta nosacījumiem.

Grozījums Nr. 802
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem 
pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, 
sabiedrība, kas nav ES sabiedrība, rīkojas 
veidā, kas skaidri apdraud ieguldītāju 
intereses vai pienācīgu tirgus darbību, vai

a) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem 
pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, 
sabiedrība, kas nav ES sabiedrība, rīkojas 
veidā, kas apdraud ieguldītāju intereses vai 
pienācīgu tirgus darbību, vai

Or. en

Grozījums Nr. 803
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem
pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 

b) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem 
pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 
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ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, 
sabiedrība, kas nav ES sabiedrība, ir 
nopietni pārkāpusi nosacījumus, kas uz to 
attiecas trešā valstī un uz kā pamata 
Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 
37. panta 1. punktu.

ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, trešās 
valsts sabiedrība ir nopietni pārkāpusi 
nosacījumus, kas uz to attiecas trešā valstī, 
kurā atrodas tās galvenais birojs vai kurā 
tā sniedz pakalpojumus vai veic darbības,
un uz kā pamata Komisija ir pieņēmusi 
lēmumu saskaņā ar 37. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi lai tādi ES vairumtirdzniecības tirgus dalībnieki kā atbilstīgie darījumu partneri un 
profesionālie ieguldītāji varētu piekļūt trešo valstu pakalpojumiem saskaņā ar 35.a un 
36. panta nosacījumiem.

Grozījums Nr. 804
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem 
pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, 
sabiedrība, kas nav ES sabiedrība, ir 
nopietni pārkāpusi nosacījumus, kas uz to 
attiecas trešā valstī un uz kā pamata 
Komisija ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 
37. panta 1. punktu.

b) EVTI ir pamatots, ar dokumentiem 
pierādīts iemesls uzskatīt, ka, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus un veicot 
ieguldījumu darbības Savienībā, 
sabiedrība, kas nav ES sabiedrība, ir 
pārkāpusi nosacījumus, kas uz to attiecas 
trešā valstī un uz kā pamata Komisija ir 
pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 37. panta 
1. punktu.

Šādu anulēšanu EVTI var pieprasīt 
jebkuras dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kurā trešās valsts sabiedrība sniedz 
pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 805
Sylvie Goulard
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Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EVTI ir vērsusi trešās valsts 
kompetentās iestādes uzmanību uz šo 
jautājumu un šī kompetentā iestāde nav 
veikusi atbilstīgus pasākumus, kas 
nepieciešami ieguldītāju aizsardzībai un 
pienācīgai tirgus darbībai Savienībā vai tai 
nav izdevies parādīt, ka attiecīgā trešās 
valsts sabiedrība atbilst tai 
piemērojamajām prasībām trešā valstī; un

a) EVTI ir vērsusi trešās valsts 
kompetentās iestādes uzmanību uz šo 
jautājumu un šī trešās valsts kompetentā 
iestāde nav veikusi atbilstīgus pasākumus, 
kas nepieciešami ieguldītāju aizsardzībai 
un pienācīgai tirgus darbībai Savienībā vai 
tai nav izdevies parādīt, ka trešās valsts 
sabiedrība atbilst tai piemērojamajām 
prasībām trešā valstī; un

Or. en

Grozījums Nr. 806
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EVTI nekavējoši informē Komisiju par 
jebkuru pasākumu, kas pieņemts atbilstīgi 
šā panta 1. punktam, un publicē savu 
lēmumu savā tīmekļa vietnē.

3. EVTI nekavējoši informē Komisiju par 
jebkuru pasākumu, kas pieņemts atbilstīgi 
šā panta 1. punktam, un publicē savu 
lēmumu attiecībā uz trešās valsts 
sabiedrību savā tīmekļa vietnē. Lēmumu 
publicē uz 5 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 807
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē, vai nosacījumi, 
atbilstīgi kuriem ir pieņemts 37. panta 

4. Komisija vēlreiz izvērtē, vai joprojām ir 
spēkā nosacījumi, atbilstīgi kuriem ir 
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1. punktā paredzētais lēmums, turpina 
pastāvēt saistībā ar konkrēto trešo valsti.

pieņemts 37. panta 1. punktā paredzētais 
atbilstības lēmums saistībā ar konkrēto 
trešo valsti.

Or. en

Grozījums Nr. 808
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Papildu prasības

Ja trešās valsts sabiedrība sniedz 
pakalpojumus vai veic darbības, uz ko 
attiecas 35.a panta 1. punkts vai 36. panta 
1. punkts, atbilstīgam darījumu partnerim 
vai profesionālajam klientam dalībvalstī, 
šī dalībvalsts trešās valsts sabiedrībai 
nepiemēro nekādas papildu prasības 
attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem 
attiecas Direktīva [jaunā FITD] vai šī 
regula.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi lai tādi ES vairumtirdzniecības tirgus dalībnieki kā atbilstīgie darījumu partneri un 
profesionālie ieguldītāji varētu piekļūt trešo valstu pakalpojumiem saskaņā ar 35.a un 
36. panta nosacījumiem. Ar šo grozījumu ir skaidri norādīts, ka šis ir saskaņots ES režīms, 
kas attiecas uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Salīdziniet ar FITD2 36. panta 1. punkta 
2. daļu.

Grozījums Nr. 809
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
VIII sadaļa – 1.a iedaļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a iedaļa
Pakalpojumu sniegšana, dibinot filiāli

39.a pants
Filiāles dibināšana

1. Dalībvalstis prasa, lai trešās valsts 
sabiedrība, kas vēlas sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus vai veikt darbības kopā ar 
papildpakalpojumiem to teritorijā ar 
filiāles starpniecību, saņem iepriekšēju 
atļauju no šo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar šādiem noteikumiem:
a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
atbilstīgi 3. punktam;
b) pakalpojumu sniegšanai, par ko trešās 
valsts sabiedrība prasa atļauju, ir 
vajadzīga atļauja un tiek piemērota 
uzraudzība trešā valstī, kurā sabiedrība ir 
reģistrēta, un pieprasītāja sabiedrība ir 
tur saņēmusi pienācīgu atļauju. Finanšu 
darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas apkarošanai neiekļauj trešo 
valsti, kurā sabiedrība ir reģistrēta, to 
valstu un teritoriju sarakstā, kas 
nesadarbojas;
c) starp attiecīgās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm un trešās valsts, 
kurā sabiedrība ir reģistrēta, 
kompetentajām uzraudzības iestādēm ir 
ieviesti sadarbības mehānismi, kas ietver 
noteikumus, kuri reglamentē informācijas 
apmaiņu nolūkā saglabāt tirgus integritāti 
un aizsargāt ieguldītājus;
d) filiālei ir brīvi pieejams pietiekams 
sākuma kapitāls;
e) tiek iecelta viena vai vairākas personas, 
kas atbildīgas par filiāles vadību, un tās 
ievēro 9. panta 1. punktā noteikto 
prasību;
f) trešā valsts, kurā trešās valsts 
sabiedrība ir reģistrēta, ir parakstījusi 
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nolīgumu ar dalībvalsti, kurā filiāle būtu 
jādibina, un šis nolīgums pilnībā atbilst 
standartiem, kas noteikti Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO) Paraugkonvencijas par nodokļu 
uzlikšanu ienākumiem un kapitālam 
26. pantam, kā arī nodrošina efektīvu 
informācijas apmaiņu nodokļu 
jautājumos, tostarp par daudzpusējiem 
nodokļu nolīgumiem, ja tādi ir;
g) sabiedrība ietilpst ieguldītāju 
kompensācijas sistēmā, kas saņēmusi 
atļauju vai kas atzīta saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
3. marta Direktīvu 97/9/EK par 
ieguldītāju kompensācijas sistēmām 
atļaujas saņemšanas laikā.
2. Dalībvalstis prasa, lai trešās valsts 
sabiedrība, kas vēlas sniegt ieguldījumu 
pakalpojumus vai veikt darbības kopā ar 
jebkādiem papildpakalpojumiem 
privātajiem klientiem šo dalībvalstu 
teritorijā, Savienībā izveidotu filiāli.
3. Saskaņā ar 95. pantā noteikto kārtību 
Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz 
trešo valsti, ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas šajā regulā, Direktīvā Nr. ../.. 
[jaunā FITD] un Direktīvā 2006/49/EK 
[Kapitāla pietiekamības direktīva] un to 
īstenošanas pasākumos, un ka trešā valsts 
nodrošina līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
konsultatīvas uzraudzības režīmam, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, 
kas saņēmušas atļauju atbilstīgi šai 
direktīvai.
Trešās valsts konsultatīvas uzraudzības 
regulējumu var uzskatīt par atbilstošu, ja 
šī sistēma atbilst visiem šiem 
nosacījumiem:
a) sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un veic darbības šajā trešā 
valstī, ir jāsaņem atļauja un tām piemēro 
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efektīvu uzraudzību un pastāvīgu 
piemērošanu;
b) sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un veic darbības šajā trešā 
valstī, piemēro pietiekamas kapitāla 
prasības un atbilstīgas prasības, kuras 
piemērojamas to vadības struktūras 
akcionāriem un locekļiem;
c) sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un veic darbības, piemēro 
pietiekamas organizatoriskās prasības 
iekšējo kontroles funkciju jomā;
d) tas nodrošina tirgus pārredzamību un 
integritāti, novēršot tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, proti, iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijas.
4. Šā panta 1. punktā minētā trešās valsts 
sabiedrība iesniedz savu pieteikumu tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tā 
vēlas dibināt filiāli, pēc tam, kad Komisija 
ir pieņēmusi lēmumu, nosakot, ka 
juridiskais un uzraudzības regulējums 
trešā valstī, kurā trešās valsts sabiedrība ir 
saņēmusi atļauju, atbilst 3. punkta 
prasībām.

39.b pants
Pienākums sniegt informāciju
Trešās valsts sabiedrība, kas vēlas saņemt 
atļauju, lai sniegtu ieguldījumu 
pakalpojumus vai veiktu darbības kopā ar 
jebkuru papildpakalpojumu dalībvalsts 
teritorijā, šīs dalībvalsts kompetentajai 
iestādei sniedz šādu informāciju:
a) iestādes nosaukumu, kura atbildīga par 
tās uzraudzību attiecīgajā trešā valstī. Ja 
vairāk nekā viena iestāde ir atbildīga par 
uzraudzību, sniedz informāciju par 
attiecīgajām kompetences jomām;
b) visus būtiskos sabiedrības datus 
(nosaukums, juridiskā forma, juridiskā 
adrese un biroja adrese, vadības 
struktūras locekļi, attiecīgie akcionāri) un 
darbību plānu, izklāstot ieguldījumu 
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pakalpojumus un/vai darbības, kā arī 
papildpakalpojumus, kas tiks sniegti, un 
filiāles organizatorisko struktūru, ietverot 
aprakstu par trešo personu 
ārpakalpojumu izmantošanu, lai īstenotu 
būtiskas darbības funkcijas;
c) personu vārdus, kuras atbildīgas par 
filiāles vadību, un attiecīgos dokumentus, 
lai parādītu atbilstību prasībām, kas 
noteiktas Direktīvas Nr. ../.. [jaunā FITD] 
9. panta 1. punktā;
d) informāciju par filiālei brīvi pieejamo 
sākuma kapitālu.

39.c pants
Atļaujas piešķiršana
1. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kurā trešās valsts sabiedrība vēlas izveidot 
savu filiāli, piešķir atļauju tikai tad, ja ir 
atbilstība šādiem nosacījumiem:
a) kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, 
ka ir izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti 
Direktīvas Nr. ../.. [jaunā FITD] 
41. pantā;

b) kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, 
ka trešās valsts sabiedrības filiāle spēs 
ievērot 3. punkta noteikumus.
Sešu mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
iesniegšanas trešās valsts sabiedrību 
informē, vai atļauja ir piešķirta vai ne.
2. Trešās valsts sabiedrības filiāle, kas 
saņēmusi atļauju saskaņā ar 1. punktu, 
pilda pienākumus, kuri noteikti šīs 
regulas 16., 17., 23., 24., 25. un 27. pantā, 
kā arī 28. panta 1. punktā un 30. pantā, 
Direktīvas Nr. ../.. [jaunā FITD] 13.–
23. pantā un ar šiem pantiem saskaņā 
pieņemtajos pasākumos, un tai piemēro 
tās dalībvalsts kompetentās iestādes 
uzraudzību, kurā atļauja ir piešķirta.
Dalībvalstis nepiemēro nekādas papildu 
prasības filiāles organizēšanai un 
darbībai saistībā ar jautājumiem, uz 
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kuriem attiecas šī direktīva.
39.d pants

Pakalpojumu sniegšana citās dalībvalstīs
1. Trešās valsts sabiedrība, kas saņēmusi 
atļauju saskaņā ar Direktīvas Nr. ../.. 
[jaunā FITD] 43. pantu, var sniegt 
pakalpojumus un veikt darbības, uz 
kurām attiecas atļauja, citās Savienības 
dalībvalstīs, nedibinot jaunas filiāles. Šajā 
nolūkā tā paziņo tās dalībvalsts 
kompetentajai iestāde, kurā filiāle ir 
izveidota, šādu informāciju:
a) dalībvalsti, kurā tā vēlas darboties;
b) darbību plānu, it sevišķi norādot 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības, 
kā arī papildpakalpojumus, ko tā vēlas 
sniegt šajā dalībvalstī.
Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
filiāle ir izveidota, mēneša laikā pēc 
informācijas saņemšanas to nosūta 
uzņemošās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kas iecelta par kontaktpunktu 
saskaņā ar Direktīvas Nr. ../.. [jaunā 
FITD] 83. panta 1. punktu. Trešās valsts 
sabiedrība tad var sākt sniegt attiecīgo 
pakalpojumu vai pakalpojumus 
uzņemošajā dalībvalstī.
Ja izmainās kāds no datiem, kas paziņoti 
saskaņā ar pirmo daļu, trešās valsts 
sabiedrība vismaz vienu mēnesi pirms 
izmaiņu īstenošanas iesniedz tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir 
izveidota filiāle, rakstisku paziņojumu par 
šīm izmaiņām. Tās dalībvalsts kompetentā 
iestāde, kurā ir izveidota filiāle, informē 
uzņemošās dalībvalsts kompetento iestādi 
par šīm izmaiņām.
Sabiedrībai turpina piemērot tās 
dalībvalsts uzraudzību, kurā ir izveidota 
filiāle saskaņā ar Direktīvas Nr. ../.. 
[jaunā FITD] 43. pantu.
2. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu:
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a) obligāto saturu, kas jāietver Direktīvas 
Nr. ../.. [jaunā FITD] 41. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētajos sadarbības 
mehānismos, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras 
piešķir atļauju trešās valsts sabiedrībai, 
var izmantot visas savas uzraudzības 
pilnvaras, ko paredz šī direktīva;
b) darbības plāna detalizētu saturu, kā 
noteikts Direktīvas Nr. ../.. [jaunā FITD] 
42. panta b) apakšpunktā;
c) filiāles vadības dokumentu saturu, kā 
noteikts Direktīvas Nr. ../.. [jaunā FITD] 
42. panta c) apakšpunktā;
d) detalizētu saturu informācijai attiecībā 
uz filiālei brīvi pieejamo sākuma kapitālu, 
kā noteikts Direktīvas Nr. ../.. [jaunā 
FITD] 42. panta d) apakšpunktā.
EVTI šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus iesniedz Komisijai līdz [XXX].
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantā.
3. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu standarta 
veidlapu, veidni un procedūras 
informācijas un paziņojumu sniegšanai, 
kā paredzēts šā panta punktos.
EVTI šos īstenošanas tehnisko standartu 
projektus iesniedz Komisijai līdz 
[2016. gada 31. decembrim].
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus par pasākumiem saskaņā 
ar 40. pantu, lai noteiktu novērtējuma 
nosacījumus attiecībā uz pietiekama 
sākuma kapitāla brīvu pieejamību filiālei, 
ņemot vērā ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības, ko sniedz vai veic filiāle, un 
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klientu veidu, kādam tie būtu jāsniedz.
1.b iedaļa

Reģistrācija un atļauju anulēšana
39.e pants

Reģistrācija
Dalībvalstis reģistrē sabiedrības, kas 
saņēmušas atļauju saskaņā ar 41. pantu. 
Reģistrs ir publiski pieejams un satur 
informāciju par pakalpojumiem vai 
darbībām, kuru sniegšanai vai veikšanai 
trešās valsts sabiedrība ir saņēmusi 
atļauju. Reģistru regulāri atjaunina. 
EVTI informē par katru izsniegto atļauju.
EVTI sagatavo sarakstu ar visām trešo 
valstu sabiedrībām, kas saņēmušas 
atļauju sniegt pakalpojumus un veikt 
darbības Savienībā. Sarakstā ir 
informācija par pakalpojumiem vai 
darbībām, kuru sniegšanai vai veikšanai 
trešās valsts sabiedrība ir saņēmusi 
atļauju, un sarakstu regulāri atjaunina. 
EVTI publicē šo sarakstu savā tīmekļa 
vietnē un atjaunina to.

39.f pants
Atļauju anulēšana
Kompetentā iestāde, kas izsniegusi atļauju 
saskaņā ar 43. pantu, var anulēt trešās 
valsts sabiedrībai izdoto atļauju, ja šāda 
sabiedrība:
a) neizmanto atļauju 12 mēnešu laikā, 
nepārprotami atsakās no atļaujas vai nav 
sniegusi ieguldījumu pakalpojumus vai 
veikusi darbības iepriekšējo sešu mēnešu 
laikā, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav 
paredzējusi, ka šādā gadījumā atļauja 
zaudē spēku;
b) ir saņēmusi atļauju, sniedzot nepatiesas 
ziņas vai ar citiem nelikumīgiem 
līdzekļiem;
c) vairs neatbilst nosacījumiem, ar kādiem 
atļauja piešķirta;
d) ir būtiski un sistemātiski pārkāpusi 
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noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo 
regulu un kas reglamentē ieguldījumu 
sabiedrību darbības nosacījumus, kā arī 
kas ir piemērojami trešo valstu 
sabiedrībām;
e) atbilst kādam no gadījumiem, kuros 
valsts tiesību akti attiecībā uz 
jautājumiem, kas neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, paredz atļaujas anulēšanu.
EVTI paziņo par katru atļaujas 
anulēšanas gadījumu.
Atļaujas anulēšanas gadījumus uz 
5 gadiem publicē sarakstā, kas noteikts 
45. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šai nodaļai būtu jābūt regulā, nevis direktīvā.

Grozījums Nr. 810
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 41. pantu attiecībā uz 
2. panta 3. punktu, 4. panta 3. punktu, 
6. panta 2. punktu, 8. panta 4. punktu, 
10. panta 2. punktu, 11. panta 2. punktu,
12. panta 2. punktu, 13. panta 7. punktu, 
14. panta 5. punktu, 14. panta 6. punktu, 
16. panta 3. punktu, 18. panta 2. punktu,
18. panta 3. punktu, 19. panta 3. punktu, 
20. panta 3. punktu, 28. panta 6. punktu, 
29. panta 6. punktu, 30. panta 3. punktu, 
31. panta 8. punktu, 32. panta 6. punktu,
35. panta 10. punktu un 45. panta 
2. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 12. panta 2. punktu, 
14. panta 6. punktu, 18. panta 3. punktu,
28. panta 6. punktu, 30. panta 3. punktu, 
31. panta 8. punktu, 35. panta 10. punktu 
un 45. panta 2. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar iepriekšējām izmaiņām.

Grozījums Nr. 811
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz [2 gadiem pēc FITR piemērošanas, 
kā norādīts 41. panta 2. punktā], Komisija 
pēc konsultēšanās ar EVTI iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par atbilstīgi 3.–6. un 9.–
12. pantam izveidoto pārredzamības 
pienākumu praktisko ietekmi, jo īpaši par 
to piemērošanu un pastāvīgo piemērotību 
atkāpēm no pirmstirdzniecības 
pārredzamības pienākuma, kas noteiktas 
atbilstīgi 3. panta 2. punktam un 4. panta 2. 
un 3. punktam.

1. Līdz [2 gadiem pēc FITR piemērošanas, 
kā norādīts 41. panta 2. punktā], Komisija 
pēc konsultēšanās ar EVTI iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par atbilstīgi 3.–12. pantam
izveidoto pārredzamības pienākumu 
praktisko ietekmi, jo īpaši par to 
piemērošanu un pastāvīgo piemērotību 
atkāpēm no pirmstirdzniecības 
pārredzamības pienākuma, kas noteiktas 
atbilstīgi 3. panta 2. punktam un 4. panta 2. 
un 3. punktam, kā arī 8. pantam.

Or. en

Pamatojums

Ir rūpīgi jāanalizē ietekme, kas pārredzamības noteikumiem ir uz tirgiem, kuri nav saistīti ar 
kapitāla vērtspapīriem, jo šī koncepcija ir pilnīgi jauna.

Grozījums Nr. 812
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz [2 gadiem pēc FITR piemērošanas, 
kā norādīts 41. panta 2. punktā], Komisija 

2. Līdz [2 gadiem pēc FITR piemērošanas, 
kā norādīts 41. panta 2. punktā], Komisija 
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pēc konsultēšanās ar EVTI iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par 13. 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 13. panta 1. punktam. Komisija 
var izteikt piemērotus ierosinājumus, 
tostarp, lai nodrošinātu, ka darījumi tiek 
ievadīti EVTI norādītā sistēmā, nevis 
nosūtīti kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kura paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

pēc konsultēšanās ar EVTI iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par 13. 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 13. panta 1. punktam. Komisija 
var izteikt piemērotus ierosinājumus, 
tostarp, lai nodrošinātu, ka darījumi tiek 
ievadīti EVTI norādītā sistēmā, nevis 
nosūtīti kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kura paziņota 
saskaņā ar šo pantu reāllaikā un kas 
varētu funkcionēt kā konsolidēta 
tirdzniecības datu vienība Direktīvas par 
finanšu instrumentu tirgiem, ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/39/EK (2011/0298(COD)), 
izpratnē un Regulas par iekšējās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (C7-0360/11) 
mērķiem atbilstoša centralizēta sadarbības 
sistēma, ar kuras starpniecību var 
konstatēt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
dažādos tirgos un dažādās valstīs.

Or. fi

Grozījums Nr. 813
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pirms [2 gadus pēc FITR 
piemērošanas, kā noteikts 41. panta 
2. punktā] Komisija pēc apspriešanās ar 
EVTI iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
iespējamību izstrādāt Eiropas Labākā 
piedāvājuma sistēmu, kurā apkopotu 
piedāvātās cenas, un par to, vai tas varētu 
būt lietderīgs komercrisinājums, lai 
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samazinātu informācijas asimetrijas starp 
tirgus dalībniekiem, kā arī instruments, ar 
ko regulatori varētu labāk uzraudzīt cenu 
piedāvāšanas darbības tirdzniecības 
vietās.

Or. en

Pamatojums

Lai gan Eiropas Labākā piedāvājuma sistēmas ieviešana būtu dārga pašreizējā tirdzniecības 
situācijā Eiropā, EVTI būtu jāapsver, vai tas nav jautājums, pie kā būtu jāstrādā, jo ES 
finanšu tirgi kļūst aizvien integrētāki un progresīvāki.

Grozījums Nr. 814
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas [ETIR] 67. panta 2. punktu
papildina ar šādu apakšpunktu: „darījumu 
reģistrs nosūta šos datus kompetentajām 
iestādēm atbilstīgi regulas [FITR] 23. panta 
prasībām.”

Regulas [ETIR] 81. panta 3. punktu
papildina ar šādu apakšpunktu: „darījumu 
reģistrs nosūta šos datus kompetentajām 
iestādēm atbilstīgi regulas [FITR] 23. panta 
prasībām.” 

Or. en

Grozījums Nr. 815
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
44. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas [ETIR] 1. pantu papildina ar 
šādu apakšpunktu:
„5.a Pienākumu nodrošināt klīringu 
saskaņā ar 4. pantu un pienākumu sniegt 
pārskatus saskaņā ar 9. pantu nepiemēro 
atvasināto finanšu instrumentu līgumiem, 



AM\901887LV.doc 115/120 PE489.478v01-00

LV

kuros darījumu partneris ir Eiropas 
Centrālo banku sistēmas loceklis.
(Skaidrības labad ierosinātā regulas 
[ETIR] 1. panta grozījuma pamatā ir 
kompromiss, par ko 2012. gada 29. martā 
Eiropas Parlaments vienojās plenārsēdē 
pirmajā lasījumā („kompromiss”), nevis 
Komisijas 2010. gada 15. septembra 
priekšlikums COM(2010)484 galīgā 
redakcija („Komisijas priekšlikums).)

Or. en

Pamatojums

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Grozījums Nr. 816
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
44. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas [ETIR] 71. panta 3. punktu 
papildina ar šādu apakšpunktu: „[3]. un 
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[8]. pantu nepiemēro grupu iekšējiem 
darījumiem līdz nav pagājuši 5 gadi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Šajā nolūkā no 
grupu iekšējo darījumu definīcijas šīs 
regulas [2.a] pantā uz 5 gadiem svītro 
2. panta a) punkta i) apakšpunkta un 
2. panta a) punkta iv) apakšpunkta 
nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 817
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Grozījums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. 236/2012 par 
īso pārdošanu un dažiem kredītriska 
mijmaiņas darījumu aspektiem
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
par īso pārdošanu un dažiem kredītriska 
mijmaiņas darījumu aspektiem 10. pantu 
groza šādi: „5., 6., 7., 8., 12. un 13. pantu, 
kā arī 18. līdz 29. pantu piemēro visām 
fiziskām un juridiskām personām, kuru 
pastāvīgā dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vieta ir Savienībā vai trešā 
valstī.”

Or. fr

Pamatojums

Lai izvairītos no Eiropas regulējuma jebkāda veida apiešanas riska un rūpējoties par šī 
noteikuma efektīvu piemērošanu, būtu vēlams izmantot FITR 10. panta grozīšanai, lai „locate 
rule” un ārkārtas pasākumi būtu attiecināmi uz fiziskām un juridiskām personām, kuru 
pastāvīgā dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības veikšanas vieta ir Savienībā vai trešā valstī.
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Grozījums Nr. 818
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Esošās trešo valstu sabiedrības var 
turpināt sniegt pakalpojumus un veikt 
darbības dalībvalstīs atbilstoši šo valstu 
režīmiem līdz [4 gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā].

1. Esošās trešo valstu sabiedrības var 
turpināt sniegt pakalpojumus un veikt 
darbības privātajiem klientiem dalībvalstīs 
atbilstoši šo valstu režīmiem līdz 
2016. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 819
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs regulas V sadaļu nepiemēro grupu 
iekšējiem darījumiem līdz nav pagājuši 
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Šajā 
nolūkā no grupu iekšējo darījumu 
definīcijas Regulas [] (ETIR) [2.a] pantā 
uz 5 gadiem svītro 2. panta a) punkta 
i) apakšpunkta un 2. panta a) punkta 
iv) apakšpunkta nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 820
Pablo Zalba Bidegain

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

1.a Šīs regulas V sadaļu nepiemēro grupu 
iekšējiem darījumiem līdz nav pagājuši 
5 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Šajā 
nolūkā no grupu iekšējo darījumu 
definīcijas Regulas (ETIR) [2.a] pantā uz 
5 gadiem svītro 2. panta a) punkta 
i) apakšpunkta un 2. panta a) punkta 
iv) apakšpunkta nosacījumus.”

Or. en

Pamatojums

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Grozījums Nr. 821
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija var pieņemt 
pasākumus, lai noteiktu pagarinājumu šā 
panta 2. punktā noteiktajam 
piemērošanas periodam, ņemot vērā 
atbilstības lēmumus, ko Komisija jau 
pieņēmusi atbilstīgi 37. pantam, un 
regulējošā un uzraudzības regulējuma 
paredzamo attīstību trešās valstīs.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 822
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā [24 mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā], izņemot 2. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 6. panta 
2. punktu, 8. panta 4. punktu, 10. panta 
2. punktu, 11. panta 2. punktu, 12. panta 
2. punktu, 13. panta 7. punktu, 14. panta 
5. punktu, 14. panta 6. punktu, 16. panta 
3. punktu, 18. panta 2. punktu, 18. panta 
3. punktu, 19. panta 3. punktu, 20. panta 
3. punktu, 23. panta 8. punktu, 24. panta 
5. punktu, 26. pantu, 28. panta 6. punktu, 
29. panta 6. punktu, 30. panta 3. punktu, 
31., 32., 33., 34. un 35. pantu, kas stājas 
spēkā uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 823
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā [24 mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā], izņemot 2. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 6. panta 
2. punktu, 8. panta 4. punktu, 10. panta 
2. punktu, 11. panta 2. punktu, 12. panta 
2. punktu, 13. panta 7. punktu, 14. panta 
5. punktu, 14. panta 6. punktu, 16. panta 
3. punktu, 18. panta 2. punktu, 18. panta 

Šī regula stājas spēkā [12 mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā], izņemot 2. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 6. panta 
2. punktu, 8. panta 4. punktu, 10. panta 
2. punktu, 11. panta 2. punktu, 12. panta 
2. punktu, 13. panta 7. punktu, 14. panta 
5. punktu, 14. panta 6. punktu, 16. panta 
3. punktu, 18. panta 2. punktu, 18. panta 
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3. punktu, 19. panta 3. punktu, 20. panta 
3. punktu, 23. panta 8. punktu, 24. panta 
5. punktu, 26. pantu, 28. panta 6. punktu, 
29. panta 6. punktu, 30. panta 3. punktu, 
31., 32., 33., 34. un 35. pantu, kas stājas 
spēkā uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

3. punktu, 19. panta 3. punktu, 20. panta 
3. punktu, 23. panta 8. punktu, 24. panta 
5. punktu, 26. pantu, 28. panta 6. punktu, 
29. panta 6. punktu, 30. panta 3. punktu, 
31., 32., 33., 34. un 35. pantu, kas stājas 
spēkā uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 824
Werner Langen

Regulas priekšlikums
46. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz tādām personām, kurām 
iepriekš piemēroja Regulas (EK) 
Nr. 2004/39 2. panta 1. punkta 
k) apakšpunktā paredzēto izņēmumu, šī 
regula stājas spēkā no [divi gadi pēc 
Regulas stāšanās spēkā].

Or. de

Pamatojums

FITR turpmāk tiks piemērota jauniem dalībniekiem, kas līdz šim piemērošanas jomā nebija 
iekļauti. Šiem dalībniekiem pirmo reizi ir jāpilda šīs sarežģītās prasības un jāveic arī 
restrukturizācijas pasākumi. Turpretī finanšu uzņēmumiem galu galā jāpilda tikai papildu 
prasības. Tāpēc jaunajiem dalībniekiem vajadzīgs ilgāks īstenošanas termiņš.


