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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īsās pozīcijas pārdošanu 
un dažiem kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu aspektiem
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0482),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0264/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 37. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas 
atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, nevajadzīgi 
nenovirzoties no īsās pozīcijas pārdošanas 
devuma tirgus kvalitātei un efektivitātei.

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, neradot kaitīgu ietekmi 
uz Savienības finanšu tirgiem. 
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Papildus kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu regulēšanai Komisijai 
būtu līdz 2012. gada 1. janvārim 
jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam 
un Padomei par kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumu pārdevēja 
puses tirgotāju darbībām, lai nodrošinātu 
to maksātspēju kredītnotikuma gadījumā, 
un jāierosina vajadzīgie priekšlikumi. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Šī regula neattiecas uz preču tirgiem 
un jo īpaši lauksaimniecības preču 
tirgiem. Tā kā arī šajos tirgus ir iespējami 
šajā regulā norādītie riski, Komisijai būtu 
līdz 2012. gada 1. janvārim jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei par šajos tirgos valdošajiem 
riskiem, ņemot vērā to īpatnības, un 
jāierosina vajadzīgie priekšlikumi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai nodrošinātu pozīciju 
nepārtrauktu pārraudzību, pienākumā 
nodrošināt pārredzamību arī būtu 
jāiekļauj pienākums sniegt informāciju 
par garajām pozīcijām ar lielu aizņemto 
līdzekļu īpatsvaru.

Or. en

Pamatojums

Garās pozīcijas ar lielu aizņemto līdzekļu īpatsvaru rada risku, kas līdzinās īso pozīciju 
radītajam riskam.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Uzrādot regulatoriem informāciju par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām saistībā 
ar valsts parāda vērtspapīriem, tiek sniegta 
svarīga informācija, kas palīdz 
regulatoriem pārraudzīt, vai šādas pozīcijas 
reāli rada sistēmiskus riskus vai tiek 
izmantotas ļaunprātīgi. Tādējādi 
jānodrošina regulatoru informēšana par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām saistībā 
ar valsts parāda vērtspapīriem ES. Šādā 
prasībā vajadzētu iekļaut tikai privātu 
informācijas uzrādīšanu regulatoriem, jo 
informācijas publiskošana tirgū par šādu 
instrumentu varētu graujoši ietekmēt valsts 
parāda vērtspapīru tirgu, kura likviditāte 
jau ir mazināta. Ikvienai prasībai jāiekļauj 
informācija par nozīmīgām pozīcijām ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentiem, kas 
izveidotas, izmantojot kredītsaistību 

(7) Uzrādot regulatoriem informāciju par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām saistībā 
ar valsts un uzņēmējsabiedrību parāda 
vērtspapīriem, tiek sniegta svarīga 
informācija, kas palīdz regulatoriem 
pārraudzīt, vai šādas pozīcijas reāli rada 
sistēmiskus riskus vai tiek izmantotas 
ļaunprātīgi. Tādējādi jānodrošina 
regulatoru informēšana par nozīmīgām 
neto īsajām pozīcijām saistībā ar valsts un 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem 
ES. Šādā prasībā vajadzētu iekļaut tikai 
privātu informācijas uzrādīšanu 
regulatoriem, jo informācijas publiskošana 
tirgū par šādu instrumentu varētu graujoši 
ietekmēt valsts un uzņēmējsabiedrību
parāda vērtspapīru tirgu, kura likviditāte 
jau ir mazināta. Ikvienai prasībai jāiekļauj 
informācija par nozīmīgām pozīcijām ar 
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nepildīšanas mijmaiņas līgumus. valsts un uzņēmējsabiedrību parāda 
vērtspapīru emitentiem, kas izveidotas, 
izmantojot kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumus.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem un ar to saistītajiem kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumiem būtu jāpiemēro tādi paši noteikumi par informācijas sniegšanu kā valsts 
parāda vērtspapīriem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu aptverošu un efektīvu 
prasību attiecībā uz pārredzamību, ir 
svarīgi iekļaut ne tikai īsās pozīcijas, kas 
izveidotas, veicot akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru tirdzniecību tirdzniecības 
vietās, bet arī īsās pozīcijas, kas izveidotas, 
veicot tirdzniecību ārpus tirdzniecības 
vietām, un ekonomiskas neto īsās pozīcijas, 
kas izveidotas, izmantojot atvasinātus 
instrumentus. 

(9) Lai nodrošinātu aptverošu un efektīvu 
prasību attiecībā uz pārredzamību, ir 
svarīgi iekļaut ne tikai īsās pozīcijas un 
garās pozīcijas ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru, kas izveidotas, veicot akciju vai 
valsts vai uzņēmējsabiedrību parāda 
vērtspapīru tirdzniecību tirdzniecības 
vietās, bet arī īsās pozīcijas un garās 
pozīcijas ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru, kas izveidotas, veicot 
tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietām, un 
ekonomiskas neto īsās pozīcijas un neto 
garās pozīcijas ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru, kas izveidotas, izmantojot 
atvasinātus instrumentus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz pilnīga un precīza informācija par 
fiziskas vai juridiskas personas pozīcijām. 
Informācijā, ko sniedz regulatoram vai 
tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās 
pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju akcijās, valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos. 

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz pilnīga un precīza informācija par 
fiziskas vai juridiskas personas pozīcijām. 
Informācijā, ko sniedz regulatoram vai 
tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās 
pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju un neto garo 
pozīciju ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru akcijās, valsts parāda 
vērtspapīros un kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumos. 

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aprēķinot īsās vai garās pozīcijas, 
jāņem vērā visu veidu ekonomiskās 
intereses, kādas fiziskai vai juridiskai 
personai ir saistībā ar sabiedrības emitēto 
akciju kapitālu vai dalībvalsts vai ES 
emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem. 
Īpaši būtu jāņem vērā, vai šāda interese 
iegūta tieši vai netieši, izmantojot tādus 
atvasinātus instrumentus kā iespēju līgumi, 
standartizēti nākotnes līgumi, līgumi par 
starpībām un izsoļu starpībām saistībā ar 
akcijām vai valsts parāda vērtspapīriem. 
Attiecībā uz pozīcijām valsts parāda 
vērtspapīros jāņem vērā kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumi saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentiem. 

(11) Aprēķinot īsās vai garās pozīcijas, 
jāņem vērā visu veidu ekonomiskās 
intereses, kādas fiziskai vai juridiskai 
personai ir saistībā ar sabiedrības emitēto 
akciju kapitālu vai dalībvalsts vai ES 
emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem. 
Īpaši būtu jāņem vērā, vai šāda interese 
iegūta tieši vai netieši, izmantojot tādus 
atvasinātus instrumentus kā iespēju līgumi, 
standartizēti nākotnes līgumi, līgumi par 
starpībām un izsoļu starpībām saistībā ar 
akcijām vai valsts parāda vērtspapīriem, kā 
arī indeksi, grozi un biržā tirgoti fondi. 
Attiecībā uz pozīcijām valsts un 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīros 
jāņem vērā kredītsaistību nepildīšanas 
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mijmaiņas līgumi saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīru emitentiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība 
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par tirdzniecības vietās 
veikto akciju īsās pozīcijas pārdošanas 
apjomu. Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot saistībā 
ar īsās pozīcijas pārdošanu un jāpublisko 
tās apkopojums vismaz katru dienu, lai 
palīdzētu kompetentajām iestādēm un 
tirgus dalībniekiem pārraudzīt īsās 
pozīcijas pārdošanu līmeni.

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām un neto garajām 
pozīcijām ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru akcijās jāievieš prasība marķēt 
rīkojumus pārdot, ko veic kā rīkojumus 
veikt īsās pozīcijas pārdošanu, tādējādi 
nodrošinot papildinformāciju par akciju 
īsās pozīcijas pārdošanas apjomu. 
Tirdzniecības vietām vai ieguldījumu 
sabiedrībām (ja rīkojumus neizpilda 
tirdzniecības vietās) būtu jāapkopo 
informācija par īsās pozīcijas pārdošanu un 
jāpublisko tās apkopojums vismaz katru 
dienu, lai palīdzētu kompetentajām 
iestādēm un tirgus dalībniekiem pārraudzīt 
īsās pozīcijas pārdošanu līmeni.

Or. en

Pamatojums

Lai visā Savienībā nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, noteikumu par marķēšanu 
būtu jāpiemēro visiem rīkojumiem par īso pozīciju pārdošanu, kad vien tās var būt 
tirgojamas.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai tās 
pamatā esošajā parāda instrumentā. Tādēļ, 
aprēķinot neto īso pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde. 

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts vai 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīros, no 
ekonomikas viedokļa ir līdzvērtīgi īsās 
pozīcijas veidošanai tās pamatā esošajā 
parāda instrumentā. Tādēļ, aprēķinot neto 
īso pozīciju saistībā ar valsts vai 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem, 
iekļauj kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumus saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīru emitenta saistībām. Pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos jāņem vērā gan tādēļ, lai noteiktu, 
vai fiziskai vai juridiskai personai ir 
nozīmīga neto īsā pozīcija valsts parāda 
vērtspapīros, par kuru jāinformē 
kompetentā iestāde, vai nozīmīga nesegta 
pozīcija kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumos saistībā ar valsts vai 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīru 
emitentu, par ko jāinformē iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu pozīciju nepārtrauktu 
pārraudzību, pienākumā nodrošināt 
pārredzamību arī jāiekļauj informācijas 
sniegšana vai uzrādīšana, ja neto īsās 
pozīcijas pārmaiņu rezultātā noteikts 
slieksnis netiek sasniegts vai tiek 
pārsniegts.

(14) Lai nodrošinātu pozīciju nepārtrauktu 
pārraudzību, pienākumā nodrošināt 
pārredzamību arī jāiekļauj informācijas 
sniegšana vai uzrādīšana, ja neto īsās 
pozīcijas vai neto garās pozīcijas ar lielu 
aizņemto līdzekļu īpatsvaru pārmaiņu 
rezultātā noteikts slieksnis netiek sasniegts 
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vai tiek pārsniegts.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai pienākums nodrošināt 
pārredzamību būtu efektīvs, ir svarīgi to 
piemērot neatkarīgi no fiziskās vai 
juridiskās personas atrašanās vietas, tostarp 
tad, ja fiziskā vai juridiskā persona atrodas 
ārpus ES, bet tai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija sabiedrībā, kuras akcijas iekļautas
tirdzniecības vietā ES, vai neto īsā pozīcija 
dalībvalsts vai ES emitētos valsts parāda 
vērtspapīros. 

(15) Lai pienākums nodrošināt 
pārredzamību būtu efektīvs, ir svarīgi to 
piemērot neatkarīgi no fiziskās vai 
juridiskās personas atrašanās vietas, tostarp 
tad, ja fiziskā vai juridiskā persona atrodas 
ārpus ES, bet tai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija vai neto garās pozīcijas ar lielu 
aizņemto līdzekļu īpatsvaru sabiedrībā, 
kuras akcijas atļauts tirgot tirdzniecības 
vietā ES, vai neto īsā pozīcija dalībvalsts 
vai ES emitētos valsts vai 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīros. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. 
Nosakot sīkākus ierobežojumus, jāņem 
vērā, ka segtai īsās pozīcijas pārdošanai 
patlaban izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī 

(16) Akciju un valsts parāda vērtspapīru 
nesegta īsās pozīcijas pārdošana var 
palielināt potenciālo risku saistībā ar 
neveiktu norēķinu, svārstīgumu un tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu. Šādu risku 
samazināšanai ir pareizi īso pozīcijas 
pārdošanu balstīt uz iepriekš aizņemtiem 
vērtspapīriem vai vērtspapīriem, par 
kuriem ir garantēts aizņēmums. Ir arī 
pareizi šajos instrumentos iekļaut prasības 
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pareizi šajos instrumentos iekļaut prasības 
par tirdzniecības vietām saistībā ar 
iepirkšanas procedūrām un soda naudām 
par neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu. 

saistībā ar iepirkšanas procedūrām un soda 
naudām par neveiktiem norēķiniem par 
darījumiem. Iepirkšanas procedūrās un 
prasībās par novēlotiem norēķiniem 
jānosaka pamatstandarti attiecībā uz 
norēķinu disciplīnu. 

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Valsts kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumiem būtu jābalstās uz 
apdrošināmu interešu principa. Tādēļ 
būtu jāaizliedz nesegtas pozīcijas valsts 
kredītsaistību nepildīšanas līgumos.

Or. en

Pamatojums

Valsts kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi būtu jāizmanto tikai riska ierobežošanai.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tirgus uzturētāja darbībām ir svarīga
loma likviditātes nodrošināšanā tirgū ES, 
un tirgus uzturētājiem jāveido īsās 
pozīcijas šīs lomas īstenošanai. Ja šādām 
darbībām tiek noteiktas prasības, tiek 
nopietni kavēta to spēja nodrošināt 
likviditāti un radīta nozīmīga negatīva 
ietekme uz ES tirgus efektivitāti. Turklāt 

(19) Tirgus uzturētāja darbībām ir svarīga 
loma likviditātes nodrošināšanā tirgū ES, 
un tirgus uzturētājiem jāveido īsās 
pozīcijas šīs lomas īstenošanai. Ja šādām 
darbībām tiek noteiktas neatbilstošas 
prasības, tiek nopietni kavēta to spēja 
nodrošināt likviditāti un radīta nozīmīga 
negatīva ietekme uz ES tirgus darbību. 
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nevar cerēt, ka tirgus uzturētāji veidos 
nozīmīgas īsās pozīcijas, ja nu vienīgi uz 
ļoti īsu laiku. Tādēļ ir pareizi atbrīvot 
fiziskas vai juridiskas personas, kas 
iesaistītas šādās darbībās, no prasībām, 
kuras var mazināt to spēju veikt šādas 
funkcijas un tādējādi var negatīvi ietekmēt 
ES tirgus. Lai aptvertu līdzvērtīgas trešo 
valstu vienības, nepieciešama procedūra, 
lai novērtētu trešo valstu tirgu 
līdzvērtīgumu. Atbrīvojumu piemērotu 
tirgus uzturētāja dažāda veida darbībām, 
bet atbrīvojums netiek piešķirts aktīvai 
vērtspapīru un finanšu instrumentu 
tirdzniecībai par sabiedrības līdzekļiem. 
Tāpat ir pareizi piešķirt atbrīvojumu 
noteiktām primārā tirgus operācijām, 
piem., tām, kuras attiecas uz valsts parāda 
vērtspapīriem un stabilizācijas shēmām, jo 
tās ir nozīmīgas darbības, kuras palīdz 
tirgiem efektīvi darboties. Kompetentās 
iestādes jāinformē par vēlmi izmantot 
atbrīvojumus, un tām jābūt pilnvarām 
aizliegt fiziskai vai juridiskai personai 
izmantot atbrīvojumu, ja šī persona nav 
izpildījusi būtiskos kritērijus attiecībā uz 
atbrīvojumu. Kompetentās iestādes var arī
pieprasīt, lai fiziskā vai juridiskā persona 
sniedz informāciju, lai varētu pārraudzīt, kā 
tā izmanto atbrīvojumu.

Turklāt nevar cerēt, ka tirgus uzturētāji 
veidos nozīmīgas īsās pozīcijas, ja nu 
vienīgi uz ļoti īsu laiku. Tādēļ ir pareizi 
atbrīvot fiziskas vai juridiskas personas, 
kas iesaistītas šādās darbībās, no prasībām, 
kuras var mazināt to spēju veikt šādas 
funkcijas un tādējādi var negatīvi ietekmēt 
ES tirgus. Lai aptvertu līdzvērtīgas trešo 
valstu vienības, nepieciešama procedūra, 
lai novērtētu trešo valstu tirgu 
līdzvērtīgumu. Atbrīvojumu piemērotu 
tirgus uzturētāja dažāda veida darbībām, 
bet atbrīvojums netiek piešķirts aktīvai 
vērtspapīru un finanšu instrumentu 
tirdzniecībai par sabiedrības līdzekļiem. 
Tāpat ir pareizi piešķirt atbrīvojumu 
noteiktām primārā tirgus operācijām, 
piem., tām, kuras attiecas uz valsts parāda 
vērtspapīriem un stabilizācijas shēmām, jo 
tās ir nozīmīgas darbības, kuras palīdz 
tirgiem efektīvi darboties. Kompetentās 
iestādes jāinformē par vēlmi izmantot 
atbrīvojumus, un tām jābūt pilnvarām 
aizliegt fiziskai vai juridiskai personai 
izmantot atbrīvojumu, ja šī persona nav 
izpildījusi būtiskos kritērijus attiecībā uz 
atbrīvojumu. Kompetentajām iestādēm 
būtu arī regulāri jāpieprasa, lai fiziskā vai 
juridiskā persona sniedz informāciju, lai 
varētu pārraudzīt, kā tā izmanto 
atbrīvojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu šajā tirdzniecības 

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu, lai nepieciešamības 
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vietā, lai nepieciešamības gadījumā strauji 
iejauktos un uz 24 stundām nepieļautu 
attiecīgā instrumenta cenas haotisku 
samazināšanos. 

gadījumā strauji iejauktos un uz 
24 stundām nepieļautu attiecīgā 
instrumenta cenas haotisku samazināšanos. 

Or. en

Pamatojums

Ir nekonsekventi ierobežot iespēju veikt īsās pozīcijas pārdošanu tikai vienā tirdzniecības 
vietā, jo problēmas rada nevis konkrētā tirdzniecības vieta, bet gan konkrētais finanšu 
instruments.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kaut gan kompetentās iestādes bieži
atradīsies labākās pozīcijās, lai pārraudzītu 
un strauji reaģētu uz negatīviem 
notikumiem vai tendencēm, EVTI jābūt 
pilnvarām pašai veikt pasākumus, ja īsās 
pozīcijas pārdošana un citas saistītas 
darbības apdraud finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai Savienības 
finanšu sistēmas stabilitāti pilnībā vai 
daļēji, ja ir radīta pārrobežu ietekme un ja 
kompetentās iestādes nav veikušas 
pietiekamus pasākumus apdraudējuma 
risināšanai. EVTI pēc iespējas ir 
jākonsultējas ar Eiropas Sistemātiskā riska 
un komiteju citām attiecīgajām iestādēm, 
ja pasākums var ietekmēt ne tikai finanšu 
tirgu, kā tas var būt tādu preču atvasinātu 
instrumentu līgumu gadījumos, ko izmanto 
fizisku pozīciju riska ierobežošanai. 

(25) Kaut gan kompetentās iestādes bieži 
atradīsies labākās pozīcijās, lai pārraudzītu 
un strauji reaģētu uz negatīviem 
notikumiem vai tendencēm, EUI (EVTI)
jābūt pilnvarām pašai veikt pasākumus, ja 
īsās pozīcijas pārdošana un citas saistītas 
darbības apdraud finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai Savienības 
finanšu sistēmas stabilitāti pilnībā vai 
daļēji, ja ir radīta pārrobežu ietekme un ja 
kompetentās iestādes nav veikušas 
pietiekamus pasākumus apdraudējuma 
risināšanai. EUI (EVTI) pēc iespējas būtu 
jāinformē ar Regulu (ES) Nr. …/2010 
[ESRK] izveidotā Eiropas Sistemātiskā 
riska komiteja (ESRK) un citas attiecīgās 
iestādes, ja pasākums var ietekmēt ne tikai 
finanšu tirgu, kā tas var būt tādu preču 
atvasinātu instrumentu līgumu gadījumos, 
ko izmanto fizisku pozīciju riska 
ierobežošanai. 

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) EVTI jābūt vispārējām pilnvarām 
veikt aptauju par jautājumiem vai praksi 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu vai 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu izmantošanu, lai izvērtētu, vai 
jautājums vai prakse potenciāli neapdraud 
finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum. 
EVTI jāpublicē ziņojums par 
konstatētajiem faktiem, kad šāda aptauja 
tiek veikta.

(29) EUI (EVTI) jābūt vispārējām 
pilnvarām veikt aptauju par jautājumiem 
vai praksi saistībā ar īsās pozīcijas 
pārdošanu vai kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu izmantošanu, lai 
izvērtētu, vai jautājums vai prakse 
potenciāli neapdraud finanšu stabilitāti vai 
uzticēšanos tirgum. EUI (EVTI) jāpublicē 
ziņojums par konstatētajiem faktiem, kad 
šāda aptauja tiek veikta. EUI (EVTI) būtu 
jāsniedz iespēja veikt klātienes pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šajā Regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas atzīti jo īpaši Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, kas 
atzītas Līguma 16. pantā un Hartas 
8. pantā. Finanšu tirgus stabilitātes un 
ieguldītāju aizsardzības labad jo īpaši ir 
nepieciešama pārredzamība attiecībā uz 
neto īsajām pozīcijām, tostarp publiskošana 
gadījumos, kas paredzēti šajā regulā. Šāda 
pārredzamība palīdzēs regulatoriem 
novērot īsās pozīcijas pārdošanu saistībā ar 
negodīgām stratēģijām un ietekmi uz labi 
funkcionējošiem tirgiem. Turklāt šāda 
pārredzamība var palīdzēt novērst 
informācijas asimetriju, nodrošinot to, ka 
visi tirgus dalībnieki ir pienācīgi informēti 
par to, ciktāl īso pozīciju pārdošana 

(31) Šajā Regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas atzīti jo īpaši Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 
(Harta), jo īpaši tiesības uz personas datu 
aizsardzību, kas atzītas LESD 16. pantā un 
Hartas 8. pantā. Finanšu tirgus stabilitātes 
un ieguldītāju aizsardzības labad jo īpaši ir 
nepieciešama pārredzamība attiecībā uz 
neto īsajām pozīcijām un neto garajām 
pozīcijām ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru, tostarp publiskošana gadījumos, 
kas paredzēti šajā regulā. Šāda 
pārredzamība palīdzēs regulatoriem 
novērot īsās pozīcijas pārdošanu saistībā ar 
negodīgām stratēģijām un ietekmi uz labi 
funkcionējošiem tirgiem. Turklāt šāda 
pārredzamība var palīdzēt novērst 
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ietekmē cenas. Kompetento iestāžu veiktai 
informācijas apmaiņai vai nodošanai 
jāatbilst noteikumiem par personas datu 
nodošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvā 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti. EVTI 
veiktai informācijas apmaiņa vai nodošana 
jāatbilst noteikumiem par personas datu 
nodošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 18. decembra 
Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, 
kam pilnībā jābūt piemērojamai personas 
datu apstrādei šīs regulas nolūkā.

informācijas asimetriju, nodrošinot to, ka 
visi tirgus dalībnieki ir pienācīgi informēti 
par to, ciktāl īso pozīciju pārdošana 
ietekmē cenas. Kompetento iestāžu veiktai 
informācijas apmaiņai vai nodošanai 
jāatbilst noteikumiem par personas datu 
nodošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvā 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti. EVTI 
veiktai informācijas apmaiņa vai nodošana 
jāatbilst noteikumiem par personas datu 
nodošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 18. decembra 
Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Savienības iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, 
kam pilnībā jābūt piemērojamai personas 
datu apstrādei šīs regulas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jānosaka noteikumi par 
sankcijām, ko piemēro, ja tiek pārkāpti šīs 
regulas noteikumi, un jānodrošina to 
īstenošana. Sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un pārliecinošām. 

(32) Dalībvalstīm jānosaka noteikumi par 
sankcijām, ko piemēro, ja tiek pārkāpti šīs 
regulas noteikumi, un jānodrošina to 
īstenošana. Sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un pārliecinošām. EUI (EVTI) 
būtu jāpalīdz dalībvalstīm virzīties uz 
sankciju harmonizāciju. EUI (EVTI) arī 
būtu jāinformē par visām dalībvalstu 
veiktajām sankcijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Komisijai jābūt pilnvarotai pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Tas nozīmē, ka deleģētie akti 
jāpieņem saistībā ar sīkāku informāciju par 
īso pozīciju aprēķināšanu, ja fiziskai vai 
juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, par noteiktiem informācijas 
sniegšanas un uzrādīšanas sliekšņiem un 
turpmākiem kritēriju un faktoru 
precizējumiem, lai noteiktu, kad negatīvs 
notikums vai tendence nopietni apdraud 
finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum 
dalībvalstī vai ES.

(34) Komisijai jābūt pilnvarotai pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Tas nozīmē, ka deleģētie akti 
jāpieņem saistībā ar sīkāku informāciju par 
neto pozīciju aprēķināšanu, ja fiziskai vai 
juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, par noteiktiem informācijas 
sniegšanas un uzrādīšanas sliekšņiem un 
turpmākiem kritēriju un faktoru 
precizējumiem, lai noteiktu, kad negatīvs 
notikums vai tendence nopietni apdraud 
finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum 
dalībvalstī vai ES. Īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. EUI (EVTI) būtu jāieņem galvenā 
loma deleģētā akta izstrādē, sniedzot 
Komisijai padomus šajā jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) parāda instrumentiem, ko emitējis 
uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas 
Savienībā un kura akcijas atļauts tirgot 
tirdzniecības vietās Savienībā, un 
atvasinātiem instrumentiem, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļas 4)–10) punktā un kas attiecas uz 
šādiem parāda instrumentiem. 
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Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „pilnvarots primārais tirgotājs” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
parakstījusi vienošanos ar valsts parāda 
vērtspapīru emitentu, saskaņā ar kuru šī 
fiziskā vai juridiskā persona apņemas 
darboties kā galvenā persona saistībā ar 
primārā un sekundārā tirgus operācijām 
saistībā ar šā emitenta parāda 
vērtspapīriem;

a) „pilnvarots primārais tirgotājs” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
parakstījusi vienošanos ar valsts vai 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīru 
emitentu, saskaņā ar kuru šī fiziskā vai 
juridiskā persona apņemas darboties kā 
galvenā persona saistībā ar primārā un 
sekundārā tirgus operācijām saistībā ar šā 
emitenta parāda vērtspapīriem;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „uzņēmējsabiedrību parāda 
vērtspapīri” ir parāda instruments, ko 
emitējusi sabiedrība, kuras galvenais 
birojs atrodas Savienībā un kuras akcijas 
atļauts tirgot tirdzniecības vietās 
Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) „emitēti uzņēmējsabiedrību parāda 
vērtspapīri” ir tādas sabiedrības emitētu 
parāda vērtspapīru kopējā vērtība, kuras 
galvenais birojs atrodas Savienībā un 
kuras akcijas atļauts tirgot tirdzniecības 
vietās Savienībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) attiecībā uz uzņēmējsabiedrību 
parāda vērtspapīriem, ko emitējusi 
sabiedrība, kuras galvenais birojs atrodas 
Savienībā un kuras akcijas atļauts tirgot 
tirdzniecības vietās Savienībā, vai 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem, kas attiecas uz šīs sabiedrības 
saistībām, atbildīga ir tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā atrodas 
sabiedrības galvenais birojs; 

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – o apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attiecībā uz finanšu instrumentu, kas 
nav šā punkta i) vai ii) apakšpunktā 

iii) attiecībā uz finanšu instrumentu, kas 
nav šā punkta i), ii) vai iia) apakšpunktā 
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minētais instruments, — šāda finanšu 
instrumenta kompetentā iestāde, kā 
noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006 2. panta 
7. punktā un saskaņā ar tās pašas regulas 
III nodaļu;

minētais instruments, — šāda finanšu 
instrumenta kompetentā iestāde, kā 
noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006 2. panta 
7. punktā un saskaņā ar tās pašas regulas 
III nodaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – o apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) attiecībā uz finanšu instrumentu, uz ko 
neattiecas i), ii) vai iii) apakšpunkts, — tās 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
finanšu instruments pirmo reizi iekļauts
tirdzniecības vietā;

iv) attiecībā uz finanšu instrumentu, uz ko 
neattiecas i), ii), iia) vai iii) apakšpunkts, 
— tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
finanšu instruments pirmo reizi atļauts 
tirgot tirdzniecības vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pieņemt 
pasākumus, precizējot šā panta 1. punktā 
noteiktās definīcijas, īpaši precizējot, kad 
uzskata, ka fiziskai vai juridiskai personai 
pieder finanšu instruments 1. punkta 
p) apakšpunktā noteiktās īsās pozīcijas 
pārdošanas definīcijas nolūkā.

2. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija pieņem
pasākumus, precizējot šā panta 1. punktā 
noteiktās definīcijas, īpaši precizējot, kad 
uzskata, ka fiziskai vai juridiskai personai 
pieder finanšu instruments 1. punkta 
p) apakšpunktā noteiktās īsās pozīcijas 
pārdošanas definīcijas nolūkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem 
vai emitētajiem uzņēmējsabiedrību parāda 
vērtspapīriem:

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sabiedrības emitētas akcijas vai 
dalībvalsts vai ES emitēta parāda 
instrumenta īsās pozīcijas pārdošana; 

a) sabiedrības emitētas akcijas vai 
dalībvalsts vai Savienības, vai sabiedrības, 
kuras galvenais birojs atrodas Savienībā 
un kuras akcijas atļauts tirgot 
tirdzniecības vietās Savienībā, emitēta 
parāda instrumenta īsās pozīcijas 
pārdošana; 

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
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par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem, vai emitētajiem 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem:

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījums sabiedrības emitētā akcijā 
vai dalībvalsts vai ES emitētā parāda 
instrumentā; 

a) ieguldījums sabiedrības emitētā akcijā 
vai dalībvalsts vai Savienības, vai 
sabiedrības, kuras galvenais birojs 
atrodas Savienībā un kuras akcijas atļauts 
tirgot tirdzniecības vietās Savienībā,
emitētā parāda instrumentā; 

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs regulas nolūkā garā pozīcija ar 
lielu aizņemto līdzekļu īpatsvaru ir garā 
pozīcija, kas gadījumā, ja akcijas vai 
parāda instrumenta cena vai vērtība 
palielinās, fiziskai vai juridiskai personai 
sniedz lielāku finanšu priekšrocību nekā 
tā, kas rodas, ja akcijas vai parāda 
instrumenta cena vai vērtība palielinās, 
kad šī fiziskā vai juridiskā persona tur 
akcijas vai parāda instrumentu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 1. un 2. punkta nolūkā, 
aprēķinot īso un garo pozīciju saistībā ar 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem, 
aprēķinā iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus, kuri 
attiecas uz saistībām vai kredītnotikumu, 
kas saistīti ar sabiedrību, kuras galvenais 
birojs atrodas Savienībā un kuras akcijas 
atļauts tirgot tirdzniecības vietās 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas nolūkā pozīcija, kura paliek, 
kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu, tiek atskaitītas no 
īsajām pozīcijām, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar šādu 
kapitālu, uzskata par neto īso pozīciju 
saistībā ar šīs sabiedrības emitēto akciju 
kapitālu. 

4. Šīs regulas nolūkā pozīcija, kura paliek, 
kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu, tiek atskaitītas no 
īsajām pozīcijām, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar šādu 
kapitālu, uzskata par neto īso pozīciju 
saistībā ar šīs sabiedrības emitēto akciju 
kapitālu. Šādas atskaitīšanas rezultātā 
iegūto negatīvo vērtību uzskata par neto 
garo pozīciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šīs regulas nolūkā pozīcija, kura paliek, 
kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem, tiek atskaitītas no īsajām 
pozīcijām, kuras fiziska vai juridiska 
persona tur saistībā ar šiem pašiem parāda 
vērtspapīriem, uzskata par neto īso pozīciju 
saistībā ar dalībvalsts vai ES emitētajiem 
valsts parāda vērtspapīriem. 

5. Šīs regulas nolūkā pozīcija, kura paliek, 
kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem, tiek atskaitītas no īsajām 
pozīcijām, kuras fiziska vai juridiska 
persona tur saistībā ar šiem pašiem parāda 
vērtspapīriem, uzskata par neto īso pozīciju 
saistībā ar dalībvalsts vai ES emitētajiem 
valsts parāda vērtspapīriem. Šādas 
atskaitīšanas rezultātā iegūto negatīvo 
vērtību uzskata par neto garo pozīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šīs regulas nolūkā pozīciju, kura 
paliek, kad garā pozīcija, kuru fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar 
sabiedrības emitētajiem 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem, 
tiek atskaitīta no jebkuras īsās pozīcijas, 
kuru fiziska vai juridiska persona tur 
saistībā ar šādiem parāda vērtspapīriem, 
uzskata par neto īso pozīciju saistībā ar šīs 
sabiedrības emitētajiem 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem. 
Šādas atskaitīšanas rezultātā iegūto 
negatīvo vērtību uzskata par neto garo 
pozīciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Fizisko vai juridisko personu neto īso 
pozīciju un neto garo pozīciju panta 4., 5., 
5.a punktā minētajā nolūkā paplašina, 
iekļaujot pozīcijas attiecībā uz indeksiem, 
groziem un biržā tirgotiem fondiem, kā arī 
pozīcijas attiecībā uz Direktīvas 
2004/39/EK I pielikuma C iedaļas 4) līdz 
10) punktā minētajiem saistītajiem 
atvasinātajiem instrumentiem, tostarp 
ārpus tirdzniecības vietām tirgotiem 
atvasinātiem instrumentiem.
Ja attiecībā uz konkrētu emitentu vai 
emitētu finanšu instrumentu tiek īstenotas 
atšķirīgas ieguldījuma stratēģijas, 
izmantojot dažādu vienību atsevišķus 
fondus, neto īsās pozīcijas un neto garās 
pozīcijas 3., 4. un 5.a punktā minētajos 
nolūkos aprēķina katra fonda līmenī. Ja 
attiecībā uz konkrētu emitentu vai emitētu 
finanšu instrumentu tiek īstenota viena 
un tā pati ieguldījuma stratēģija, 
izmantojot vairāk nekā vienu fondu, neto 
īsās pozīcijas un neto garās pozīcijas 
apkopo par katru fondu. Ja īsās un garās 
pozīcijas vienā vienībā aptver vairāk nekā 
vienu uzņēmējdarbības veidu, neto īsās 
pozīcijas un neto garās pozīcijas aprēķina 
katrai uzņēmējdarbībai atsevišķi, tās 
nodalot vismaz ar informācijas barjerām.
Ja vienā un tai pašā vienībā divus vai 
vairākus portfeļus diskrecionāri pārvalda, 
izmantojot to pašu ieguldījuma stratēģiju 
attiecībā uz konkrētu emitentu vai emitētu 
finanšu instrumentu, šīs pozīcijas ir 
jāapkopo neto īso pozīciju un neto garo 
pozīciju aprēķināšanā. Attiecībā uz 
klienta portfeļa nediskrecionāru 
pārvaldīšanu neto īso pozīciju vai neto 
garo pozīciju aprēķināšana ir klienta 
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juridiskais pienākums.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) gadījumus, kad fiziskai vai juridiskai 
personai 2.a punktā minētajā nolūkā ir 
garā pozīcija ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumus, kad fiziskai vai juridiskai 
personai ir neto īsā pozīcija šā panta 4. un
5. punktā minētajā nolūkā, un pozīcijas 
aprēķināšanas metodi;

b) gadījumus, kad fiziskai vai juridiskai 
personai ir neto īsā pozīcija šā panta 4., 
5. un 5.a punktā minētajā nolūkā, un 
pozīcijas aprēķināšanas metodi;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pozīcijas aprēķināšanas metodi šā panta 
3., 4. un 5. punktā minētajā nolūkā, kad 
dažādām grupas vienībām ir garās vai īsās 
pozīcijas vai attiecībā uz fondu pārvaldības 

c) pozīcijas aprēķināšanas metodi šā panta 
3., 4., 5. un 5.a punktā minētajā nolūkā, 
kad dažādām grupas vienībām ir garās vai 
īsās pozīcijas vai attiecībā uz fondu 
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darbībām atsevišķiem fondiem. pārvaldības darbībām atsevišķiem fondiem.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai aizsargātu 
pret emitenta saistību nepildīšanas risku, ja 
fiziskai vai juridiskai personai ir garā 
pozīcija šā emitenta valsts parāda 
vērtspapīros vai ikviena garā pozīcija 
emitenta parāda vērtspapīros un parāda 
vērtspapīru cenai ir augstāka korelācija 
ar dalībvalsts vai ES saistību cenu. 
Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līguma partneris, kuram ir pienākums veikt 
maksājumu vai maksāt kompensāciju 
saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido 
nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm 
saistībām.

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES, 
vai sabiedrības, kuras galvenais birojs 
atrodas Savienībā un kuras akcijas atļauts 
tirgot tirdzniecības vietās Savienībā,
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai aizsargātu 
pret emitenta saistību nepildīšanas risku, ja 
fiziskai vai juridiskai personai ir garā 
pozīcija šā emitenta valsts vai 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīros. 
Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līguma partneris, kuram ir pienākums veikt 
maksājumu vai maksāt kompensāciju 
saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido 
nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm 
saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pozīciju aprēķināšanas metodi šā panta 
1. punkta nolūkā, kad dažādām grupas 

b) pozīciju aprēķināšanas metodi šā panta 
1. punkta nolūkā, kad dažādām grupas 
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vienībām ir garās vai īsās pozīcijas vai 
attiecībā uz fondu pārvaldības darbībām 
atsevišķiem fondiem. 

vienībām ir garās vai īsās pozīcijas vai 
attiecībā uz fondu pārvaldības darbībām 
atsevišķiem fondiem, ņemot vērā 
nepieciešamību pēc visaptveroša pārskata 
par katru neatkarīgu ieguldījuma 
stratēģiju saskaņā ar 3. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, kad
pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai kļūst 
mazāka par slieksni, par kādu jāinformē 
saskaņā ar šā panta 2. punktu.

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, 
tiklīdz pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni 
vai kļūst mazāka par slieksni, par kādu
jāinformē saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā tendences finanšu tirgos, 
EUI (EVTI) var izdot un Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
nosūtīt atzinumu par nepieciešamību 
pielāgot šā panta 2. punktā minētos 
sliekšņus.

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 

Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem Komisija triju mēnešu laikā 
no EUI (EVTI) atzinuma saņemšanas  
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vērā tendences finanšu tirgū. finanšu tirgus tendencēm atbilstīgā 
apmērā var pielāgot šā panta 2. punktā 
paredzētos sliekšņus.

Sliekšņu pielāgošana nekādā gadījumā 
nemazina kompetento iestāžu spēju 
uzraudzīt neto īsās pozīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šajā pantā paredzēto informēšanu 
veic saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kompetento iestāžu informēšana par 

nozīmīgām neto piesaistītajām garajām 
pozīcijām akcijās

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto piesaistītā garā pozīcija saistībā ar 
tādas sabiedrības emitēto akciju kapitālu, 
kuras akcijas atļauts tirgot tirdzniecības 
vietā, informē attiecīgo kompetento 
iestādi, tiklīdz pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par slieksni, par 
kādu jāinformē saskaņā ar šā panta 
2. punktu.
2. Attiecīgais slieksnis, par kādu 
jāinformē, ir īpatsvars, kas vienāds ar 
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0,2 % no attiecīgās sabiedrības emitētā 
akciju kapitāla vērtības un par katru 
0,1 % virs tā.
3. Ņemot vērā tendences finanšu tirgos, 
EUI (EVTI) var izdot un Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
nosūtīt atzinumu par nepieciešamību 
pielāgot šā panta 2. punktā minētos 
sliekšņus.
Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem Komisija trīs mēnešu laikā 
no EUI (EVTI) atzinuma saņemšanas 
finanšu tirgus tendencēm atbilstīgā 
apmērā var pielāgot šā panta 2. punktā 
paredzētos sliekšņus. 
Sliekšņu pielāgošana nekādā gadījumā 
nemazina kompetento iestāžu spēju 
uzraudzīt neto piesaistītās garās pozīcijas. 
4. Šajā pantā paredzēto informēšanu veic 
saskaņā ar 9. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Piesaistītās garās pozīcijas rada risku, kas līdzinās īso pozīciju radītajam riskam. Tādēļ 
kompetentajām iestādēm būtu lietderīgi saņemt šādu informāciju.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas akcijas, 
jāizveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
fiziskas vai juridiskas personas, kas izpilda 
rīkojumus šajā tirdzniecības vietā, marķē 
rīkojumus pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju īsās 
pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības vieta 
vismaz reizi dienā publicē kopsavilkumu 
par tādu rīkojumu apjomu, kuri marķēti 

1. Tirdzniecības vietai, kurā atļauts tirgot
akcijas, vai ieguldījumu sabiedrībai, kura 
klientu vārdā izpilda rīkojumus par šiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas, 
jāizveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
fiziskas vai juridiskas personas, kas izpilda 
rīkojumus šajā tirdzniecības vietā vai ar 
ieguldījumu sabiedrības starpniecību, 
marķē rīkojumus pārdot kā nākotnes 
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kā nākotnes pārdošanas rīkojumi. pārdošanas rīkojumus, ja pārdevējs 
iesaistās akciju īsās pozīcijas pārdošanā.

Or. en

Pamatojums

Lai uzraudzītu visu īsās pozīcijas pārdošanu un saglabātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
marķēšana būtu jāpiemēro arī ārpusbiržas darījumiem.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Fiziskas vai juridiskas personas, kas 
izpilda rīkojumus, visus rīkojumus pārdot 
marķē kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā.

Or. en

Pamatojums

Marķēšana būtu jāveic klientam, nevis tirdzniecības vietai vai ieguldījumu sabiedrībai.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Tirdzniecības vietas vai ieguldījumu 
sabiedrības, kura klientu vārdā izpilda 
rīkojumus ārpus tirdzniecības vietas, 
izcelsmes valsts kompetentā iestāde 
regulāri raugās, lai fiziskās un juridiskās 
personas, kas izpilda rīkojumus, efektīvi 
marķētu nākotnes pārdošanas rīkojumus.
Ja fiziskā vai juridiskā persona atkārtoti 
nav veikusi marķēšanu, kompetentā 
iestāde šai fiziskajai vai juridiskajai 
personai uz pietiekami un pārliecinoši 
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ilgu laiku aizliedz iesaistīties turpmākā 
akciju pārdošanā tirdzniecības vietā vai ar 
ieguldījumu sabiedrības starpniecību.  

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Datus par nākotnes pārdošanas 
rīkojumiem un īsās pozīcijas pārdošanu 
dara pieejamus tirdzniecības vietas vai 
ieguldījumu sabiedrības, kura klientu 
vārdā izpilda rīkojumus par attiecīgajiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas, 
izcelsmes valsts kompetentajai iestādei. 
Šajos datos ietilpst vismaz rīkojuma 
uzsākušās fiziskās vai juridiskās personas 
identitāte, laiks, kad šis rīkojums tika 
iekļauts rīkojumu reģistrā, laiks, kad šis 
rīkojums tika izpildīts vai atsaukts no 
rīkojumu reģistra, un rīkojuma izpildes 
cena, apjoms un kārtība. 
Šos datus arī dara pieejamus attiecīgajai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Tirdzniecības vietas vai ieguldījumu 
sabiedrības, kura klientu vārdā izpilda 
rīkojumus ārpus tirdzniecības vietas, 
vismaz reizi dienā publicē pārskatu par 
īsās pozīcijas pārdošanas apjomu attiecībā 
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uz visām tirgot atļautajām akcijām, un 
šajā pārskatā izsaka tirdzniecības vietas 
vai ieguldījumu sabiedrības veiktā 
pārdošanas apjoma procentuālo vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Komisijai ir deleģētas pilnvaras 
pieņemt regulējošus tehniskus standartus, 
kas precizē sīkāku informāciju, tostarp 
par īsās pozīcijas pārdošanas apjomu, 
kāda jāsniedz šā panta 1. punkta nolūkā. 
Šā panta 1. punktā minētos regulējošos 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI regula] 
10) līdz 14) pantu.
EUI (EVTI) iesniedz regulējošo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā panta 1. punkta piemērošanai, 
Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, kuri 
nosaka rīkojumu marķēšanu un 
sniedzamo datu vienoto formātu, lai 
atvieglotu datu konsolidāciju.
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Šā panta 1. punktā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI regula] 
15) pantu.
EUI (EVTI) iesniedz īstenošanas tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim]. 

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.g Ja regulas spēkā stāšanās laikā 
tirdzniecības vietai vai ieguldījumu 
sabiedrībai, kas klientu vārdā izpilda 
rīkojumus ārpus tirdzniecības vietas, nav 
marķēšanas procedūras, tām līdz 
2013. gada 31. decembrim piemēro šo 
pantu. 

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu ar marķēšanas prasības īstenošanu saistītos izdevumus, ir vajadzīgs pienācīgs 
pārejas periods.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, tiklīdz pozīcija sasniedz attiecīgo 
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slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, 
kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, 
kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ņemot vērā tendences finanšu tirgos, 
EUI (EVTI) var izdot un Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
nosūtīt atzinumu par nepieciešamību 
pielāgot šā panta 2. punktā minētos 
sliekšņus.

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 
vērā tendences finanšu tirgū.

Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem Komisija trīs mēnešu laikā 
no EUI (EVTI) atzinuma saņemšanas  
finanšu tirgus tendencēm atbilstīgā 
apmērā var pielāgot šā panta 2. punktā 
paredzētos sliekšņus.

Or. en

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šajā pantā paredzēto informēšanu 
veic saskaņā ar 9. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Informācijas par nozīmīgām akciju neto 

garajām pozīcijām ar lielu aizņemto 
līdzekļu īpatsvaru publiska uzrādīšana

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto garā pozīcija ar lielu aizņemto 
līdzekļu īpatsvaru saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, tiklīdz pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu 
slieksni, kas jāpublisko saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.
2. Attiecīgais publiski uzrādāmais 
slieksnis ir īpatsvars, kas vienāds ar 0,5 % 
no attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs 
tā. 
3. Ņemot vērā tendences finanšu tirgos, 
EUI (EVTI) var izdot un Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
nosūtīt atzinumu par nepieciešamību 
pielāgot šā panta 2. punktā minētos 
sliekšņus.
Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem Komisija trīs mēnešu laikā 
no EUI (EVTI) atzinuma saņemšanas 
finanšu tirgus tendencēm atbilstīgā 
apmērā var pielāgot šā panta 2. punktā 
paredzētos sliekšņus. 
4. Šajā pantā paredzēto informēšanu veic 
saskaņā ar 9. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, ja
šāda pozīcija sasniedz attiecīgo dalībvalsts 
vai ES slieksni, par kādu jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni:

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, 
tiklīdz šāda pozīcija sasniedz attiecīgo 
dalībvalsts vai ES slieksni, par kādu 
jāinformē, vai kļūst mazāka par šādu 
slieksni:

Or. en

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a. Šajā pantā paredzēto informēšanu 
veic saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Kompetento iestāžu informēšana par 

nozīmīgām neto īsajām pozīcijām 
uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīros 

un kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
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informē attiecīgo kompetento iestādi, 
tiklīdz šāda pozīcija sasniedz attiecīgo 
dalībvalsts vai ES slieksni, par kādu 
jāinformē, vai kļūst mazāka par šādu 
slieksni:
a) neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitētiem uzņēmējsabiedrību 
parāda vērtspapīriem, kuras galvenais 
birojs atrodas Savienībā un kuras akcijas 
atļauts tirgot tirdzniecības vietā 
Savienībā; 
b) nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos attiecībā 
uz tādas sabiedrības saistībām, kuras 
galvenais birojs atrodas Savienībā un 
kuras akcijas atļauts tirgot tirdzniecības 
vietā Savienībā. 
2. Attiecīgos sliekšņus, par kādiem 
jāinformē, veido sākotnējais apjoms un 
tad papildu pakāpeniski pieaugošs 
līmenis, kā noteikts pasākumos, ko 
Komisija veic saskaņā ar šā panta 
3. punktu.
3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē šā panta 
2. punktā minētos sliekšņus. Tā šos 
sliekšņus nenosaka tādā līmenī, lai būtu 
jāinformē par pozīcijām ar minimālu 
vērtību. 
4. Šajā pantā paredzēto informēšanu veic 
saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga pārredzamības kārtības paplašināšana arī attiecībā uz sabiedrībām, lai 
nepieļautu ļaunprātīgas darbības attiecībā uz uzņēmējsabiedrību parāda vērtspapīriem.
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Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir plkst. 24.00 tirdzniecības 
dienā, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 
tirdzniecības dienā. 

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir tās tirdzniecības dienas 
beigās, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 
tirdzniecības dienā. 

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kā noteikts 7. pantā, informāciju uzrāda 
publiski tā, lai tiktu nodrošināta ātra un 
nediskriminējoša pieeja informācijai. 
Informācijai jābūt pieejamai akciju 
emitenta izcelsmes dalībvalsts oficiāli 
noteiktā sistēmā, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/109/EK 21. panta 
2. punktā.

4. Kā noteikts 7. pantā, informāciju uzrāda 
publiski tā, lai tiktu nodrošināta ātra un 
nediskriminējoša pieeja informācijai. 
Informācijai jābūt pieejamai akciju 
emitenta izcelsmes dalībvalsts oficiāli 
noteiktā sistēmā, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
15. decembra Direktīvas 2004/109/EK par 
atklātības prasību saskaņošanu attiecībā 
uz informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, 
21. panta 2. punktā, un to publicē 
izcelsmes valsts kompetentās iestādes 
tīmekļa vietnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā panta 4. punkta piemērošanai,
Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, 
precizējot informācijas publiskās 
uzrādīšanas līdzekļus.

6. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, 
precizējot informācijas publiskās 
uzrādīšanas līdzekļus saskaņā ar šo pantu.

Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas 
tehniskie standarti jāpieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/….[EVTI regula] 
[7.e] pantu.

Šā panta 1. punktā minētos regulējošos
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI] 10) līdz 
14) pantu.

EVTI īstenošanas tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

EUI (EVTI) regulējošo tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības informācijas sniegšanai un 
uzrādīšanai saskaņā ar 5., 7. un 8. pantu 
piemēro fiziskām vai juridiskām personām 
neatkarīgi no tā, vai tās ir ES rezidenti vai 
nav un vai tās ir reģistrētas ES vai nav. 

Prasības informācijas sniegšanai un 
uzrādīšanai saskaņā ar 5., 5.a, 7., 7.a, 8. un 
8.a pantu piemēro fiziskām vai juridiskām 
personām neatkarīgi no tā, vai tās ir ES 
rezidenti vai nav un vai tās ir reģistrētas ES 
vai nav. 

Or. en
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Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, ja nelabvēlīgi notikumi vai 
tendences nopietni apdraud finanšu 
stabilitāti un uzticēšanos tirgum šajā vai 
citā dalībvalstī, kompetentā iestāde prasīto 
informāciju EUI (EVTI) iesniedz 
24 stundu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisijai ir deleģētas pilnvaras 
pieņemt regulējošus tehniskus standartus, 
kas precizē sīkāku informāciju, kāda 
jāsniedz saskaņā ar panta 1. un 2. punktu. 
Šā panta 1. punktā minētos regulējošos 
standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI] 10)līdz 
14) pantu.
EUI (EVTI) iesniedz regulējošo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

Or. en
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā panta 1. punkta piemērošanai, 
Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, kuri 
nosaka saskaņā ar panta 1. un 2. punktu 
sniedzamās informācijas formātu.
Šā panta 1. punktā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI] 15) 
pantu.
EUI (EVTI) iesniedz īstenošanas tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim]. 

Or. en

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar 
kuru trešā persona apstiprina, ka akcijas 
vai valsts parāda instrumenti tikuši 
noteikti un rezervēti aizdošanai minētajai 
fiziskajai vai juridiskajai personai, lai 
norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Panta 1. punktu nepiemēro tādas 
ieguldījumu sabiedrības vai trešās valsts 
vienības vai iekšzemes sabiedrības 
darbībai, kas ir tirdzniecības vietas vai 
tādas trešās valsts tirgus dalībniece, kuras 
tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar 
15. panta 2. punktu, ja attiecībā uz 
finanšu instrumentu — neatkarīgi no tā, 
vai to tirgo tirdzniecības vietā vai ārpus 
tirdzniecības vietas —, kuram piemēro 
15. pantā minēto atbrīvojumu, līdz trešās 
tirdzniecības dienas beigām pēc tādu 
akciju īsās pozīcijas pārdošanas, kuras 
atļauts tirgot tirdzniecības vietā, vai valsts 
parāda instrumenta īsās pozīcijas 
pārdošanas tā darbojas kā galvenais 
tirgotājs. 

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzturētājiem sniegtais neierobežotais un pilnīgais atbrīvojums ir pretrunā ar viņiem 
uzlikto pienākumu pienācīgā laikā nokārtot tirdzniecības darījumus.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā panta 1. punkta piemērošanai,
Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, kuri 
nosaka tādus nolīgumus vai kārtību, kuri 
atbilstīgi nodrošina, ka akcijas vai valsts 
parāda instrumenti būs pieejami norēķina 

2. Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, kuri 
nosaka tādus nolīgumus, kuri atbilstīgi 
nodrošina, ka akcijas vai valsts parāda 
instrumenti būs pieejami norēķina 
veikšanai.
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veikšanai.
Komisija īpaši ņem vērā nepieciešamību 
saglabāt likviditāti tirgos, īpaši valsts 
obligāciju tirgū un valsts obligāciju 
pārdošanas ar atpirkšanu (repo) līgumu 
tirgū.

Komisija īpaši ņem vērā nepieciešamību 
saglabāt likviditāti tirgos, īpaši valsts 
obligāciju tirgū un valsts obligāciju 
pārdošanas ar atpirkšanu (repo) līgumu 
tirgū.

Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas
tehniskie standarti jāpieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/….[EVTI regula] 
[7.e] pantu.

Šā panta 1. punktā minētos regulējošos
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI] 10) līdz 
14) pantu.

EVTI īstenošanas tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2012. gada 1. janvārim]. 

EUI (EVTI) regulējošo tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai līdz 
[2011. gada 1. janvārim]. 

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Ierobežojumi nesegtiem kredītsaistību 

nepildīšanas mijmaiņas līgumiem
Fiziska vai juridiska persona var 
iesaistīties kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumos, kas attiecas uz 
dalībvalsts vai Savienības obligācijām 
vienīgi tad, ja attiecīgajai personai ir garā 
pozīcija šā emitenta valsts parāda 
vērtspapīros. 

Or. en

Pamatojums

Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumus būtu jāiegādājas tikai ar mērķi nodrošināties 
pret emitenta saistību nepildīšanas risku.
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Ierobežojumi kredītiestādēm attiecībā uz 

kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu izmantošanu

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija Direktīvu 
2006/48/EK par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu1 atļauta 
kredītiestāde neiesaistās kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas 
attiecas uz tās izcelsmes dalībvalsts vai 
Savienības saistībām.
_________________________________

1 OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šādā gadījumā kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumus izmanto vienīgi ar mērķi 
izvairīties no regulējuma, jo dalībvalsts kredītsaistību neizpilde visdrīzāk novestu pie tās 
kredītiestāžu kredītsaistību neizpildes.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam 
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības vietai, 
ir izstrādātas iepirkšanas procedūras, kas 
atbilst visām šādām prasībām:

1. Tirdzniecības vieta, kurā atļauts tirgot
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, vai 
ieguldījumu sabiedrība, kura klientu 
vārdā izpilda rīkojumus par šiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam 
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības vietai, 
vai ieguldījumu sabiedrībai, vai 
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centrālajam vērtspapīru depozitārijam, 
kas nodrošina tīrvērtes pakalpojumus 
tirdzniecības vietai vai ieguldījumu 
sabiedrībai, ir izstrādātas iepirkšanas 
procedūras, kas atbilst visām šādām 
prasībām:

Or. en

Pamatojums

Lai regulētajiem tirgiem neradītu nelabvēlīgus konkurences apstākļus, iepirkšanas 
procedūras piemēro arī ārpusbiržas tirdzniecībai.

Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc dienas, kurā notikusi tirdzniecība, vai 
— tirgus uzturētāja darbību gadījumā —
sešu tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, tiek automātiski 
uzsāktas procedūras, lai tirdzniecības vieta 
vai centrālais darījumu starpnieks iepirktu 
akcijas vai valsts parāda instrumentus, lai 
nodrošinātu piegādi norēķina veikšanai; 

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, nevar piegādāt akcijas vai 
valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc dienas, kurā notikusi tirdzniecība, vai 
— tirgus uzturētāja darbību gadījumā —
sešu tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, tiek automātiski 
uzsāktas procedūras, lai tirdzniecības vieta 
vai centrālais darījumu starpnieks, vai 
centrālais vērtspapīru depozitārijs iepirktu 
akcijas vai valsts parāda instrumentus, lai 
nodrošinātu piegādi norēķina veikšanai; 

Or. en
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Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks nevar iepirkt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus piegādei, 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru vērtību, un šai summai 
pieskaita summu par pircējam nodarītajiem 
zaudējumiem; 

b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks, vai centrālais 
vērtspapīru depozitārijs nevar iepirkt 
akcijas vai valsts parāda instrumentus 
piegādei, tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks, vai centrālais 
vērtspapīru depozitārijs pircējam izmaksā 
naudas kompensāciju, pamatojoties uz 
piegādes dienā piegādājamo akciju vai 
valsts parāda vērtspapīru vērtību, un šai 
summai pieskaita summu par pircējam 
nodarītajiem zaudējumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu 
starpniekam summu, kas sedz samaksu, ko 
tie veikuši saskaņā ar a) un b) apakšpunktu.

c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu
starpniekam, vai centrālajam vērtspapīru 
depozitārijam summu, kas sedz samaksu, 
ko tie veikuši saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, ir 
izstrādātas procedūras, saskaņā ar kurām 
fiziskai vai juridiskai personai, kas pārdod 
akcijas vai valsts parāda instrumentus šai 
vietā, bet kas nepiegādā akcijas vai valsts 
parāda instrumentus norēķina veikšanai 
līdz norēķina veikšanas dienai, ir 
pienākums veikt ikdienas soda naudas 
maksājumus tirdzniecības vietai vai 
centrālajam darījumu starpniekam līdz 
laikam, kad tā piegādā akcijas vai valsts 
parāda instrumentus un veic norēķinu.

2. Tirdzniecības vieta, kurā atļauts tirgot
akcijas vai valsts parāda instrumenti, vai 
ieguldījumu sabiedrība, kura klientu 
vārdā izpilda rīkojumus par attiecīgajiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas,
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, ir 
izstrādātas procedūras, saskaņā ar kurām 
fiziskai vai juridiskai personai, kas pārdod 
akcijas vai valsts parāda instrumentus šai 
vietā, bet kas nepiegādā akcijas vai valsts 
parāda instrumentus norēķina veikšanai 
līdz norēķina veikšanas dienai, ir 
pienākums veikt ikdienas soda naudas 
maksājumus tirdzniecības vietai vai 
centrālajam darījumu starpniekam līdz 
laikam, kad tā piegādā akcijas vai valsts 
parāda instrumentus un veic norēķinu.

Or. en

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja fiziska vai juridiska persona, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, tos nevar piegādāt 
10 tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, vai — tirgus 
uzturētāja darbību gadījumā —
12 tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, tirdzniecības 
vieta, kurā šīs akcijas vai valsts parāda 
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instrumentus atļauts tirgot, vai 
ieguldījumu sabiedrība, kura klientu 
vārdā izpilda rīkojumus par attiecīgajiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas, 
aizliedz šai fiziskai vai juridiskai personai 
iesaistīties turpmākā akciju vai valsts 
parāda instrumentu pārdošanā 
tirdzniecības vietā vai ar ieguldījumu 
sabiedrības starpniecību, kamēr šī 
persona nenokārto savas saistības šajā 
tirdzniecības vietā vai ar šīs ieguldījumu 
sabiedrības starpniecību. 

Or. en

Pamatojums

Labākais tirgus disciplīnas sekmēšanas veids ir piemērot stingras sankcijas pret ļaunprātīgu 
norēķinu neveikšanu.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem tā 
var aizliegt fiziskai vai juridiskai personai, 
kas ir tirdzniecības vietas biedrs, turpmāk 
iesaistīties īsās pozīcijas pārdošanā ar 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem 
šajā tirdzniecības vietā, kamēr šī persona 
neveic norēķinus par darījumu, kas 
radies, šajā tirdzniecības vietā veicot īsās 
pozīcijas pārdošanu.

3. Tirdzniecības vieta, kurā atļauts tirgot
akcijas vai valsts parāda instrumentus, vai 
ieguldījumu sabiedrība, kura klientu 
vārdā izpilda rīkojumus par šiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas,
izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem tā, 
centrālais darījumu starpnieks vai 
centrālais vērtspapīru depozitārijs var 
ziņot attiecīgajai kompetentajai iestādei 
par katru iepirkšanas procedūras 
piemērošanas reizi. Ja fiziska vai 
juridiska persona atkārtoti neveic 
norēķinus, kompetentā iestāde veic 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai norēķinu 
neveikšana izriet no īsās pozīcijas 
pārdošanas. Ja atkārtota norēķinu 
neveikšana izriet no īsās pozīcijas 
pārdošanas, kompetentā iestāde uzliek 
efektīvu, samērīgu un pārliecinošu soda 
naudu.
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Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm ir jāveic pārbaudes, lai noskaidrotu atkārtotas norēķinu 
neveikšanas iemeslu, jo to var radīt ļaunprātīga nesegta īsās pozīcijas pārdošana.

Grozījums Nr. 83

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisijai ir deleģētas pilnvaras 
pieņemt regulējošus tehniskos standartus, 
lai precizētu ikdienas soda naudas 
minimālo apjomu un definīciju, ko 
saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu 
uzskata par atkārotu norēķinu 
neveikšanu.
Šā panta 1. punktā minētos regulējošos 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI] 10) līdz 
14) pantu.
EUI (EVTI) iesniedz regulējošo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[2012. gada 1. janvārim]. 

Or. en

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sabiedrības akcijām, kas iekļautas
tirdzniecības vietā ES, nepiemēro 5., 7., 12. 
un 13. pantu, ja šo akciju galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas valstī ārpus ES.

1. Sabiedrības akcijām, ko atļauts tirgot
tirdzniecības vietā ES, nepiemēro 5., 5.a,
7., 7.a, 12. un 13. pantu, ja šo akciju 
galvenā tirdzniecības vieta atrodas valstī 
ārpus ES.

Or. en
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Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs 
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 6., 7., 7.a, 8. un 8.a pantu
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs,  
publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, 
kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot efektīvu 
likviditāti tirgū, ciktāl šādas darbības ir 
izstrādātas, lai nepārsniegtu samērīgas 
klientu īstermiņa prasības.

a) publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, 
kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti tirgū; 

b) savas parastās uzņēmējdarbības 
ietvaros izpilda klientu uzsāktus 
rīkojumus vai izpilda rīkojumus, reaģējot 
uz klienta pieprasījumu veikt tirdzniecību, 
un aizsargā pret risku pozīcijas, kas 
veidojas šādu darījumu rezultātā.

Or. en

Pamatojums
Tirgus uzturētāji nebūtu jāatbrīvo no 5. panta prasībām, jo nav tā, ka tirgus uzturētāji 
regulāri pēkšņi nokļūtu ievērojamā vadības pozīcijā. 
Šo atbrīvojumu iekļāva 12. panta vienlaidus tekstā.



PR\840448LV.doc 53/83 PE454.372v01-00

LV

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu 
piemēro tikai tad, ja attiecīgajām 
darbībām ir atsevišķa grāmatvedība un tās 
ir funkcionāli nodalītas no citām šajā 
punktā minētajām sabiedrības vai 
vienības darbībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, lai 
precizētu funkcionālās un grāmatvedības 
nodalīšanas kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir arī deleģētas pilnvaras 
pieņemt regulējošus tehniskus standartus, 
kas precizē kritērijus par darījumu 
apjomu, regularitāti, pastāvīgumu, 
kotāciju cenu un apmēru, lai nodrošinātu, 
ka darbības, kurām piemēro 
atbrīvojumus, nodrošina efektīvu 
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likviditāti tirgū. 

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzturētājiem vajadzētu uzlikt reālu pienākumu nodrošināt likviditāti, lai saņemtu 
atbrīvojumus.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 3. un 4. punktā minētos 
regulējošos tehniskos standartus pieņem 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/2010 [EVTI] 10) līdz 14) pantu.
EUI (EVTI) iesniedz regulējošo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izcelsmes valsts kompetentā iestāde 
regulāri un vismaz reizi sešos mēnešos 
raugās, lai fiziska vai juridiska persona 
ievērotu šajā punktā minētos 
nosacījumus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 6., 7., 7.a, 8. un 8.a pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībniece un 
kuras tiesiskais un uzraudzības 
regulējums pasludināts par līdzvērtīgu 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, ja attiecībā 
uz finanšu instrumentu — neatkarīgi no 
tā, vai to tirgo tirdzniecības vietā vai ārpus 
tirdzniecības vietas — tā savas parastās 
uzņēmējdarbības ietvaros izpilda klientu 
uzsāktus rīkojumus vai izpilda rīkojumus, 
reaģējot uz klienta pieprasījumu veikt 
tirdzniecību, un nodrošina pret risku 
pozīcijas, kas veidojas šādu darījumu 
rezultātā, kamēr šādas darbības ir 
izstrādātas, lai nepārsniegtu samērīgas 
klientu īstermiņa prasības.
Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu 
piemēro tikai tad, ja attiecīgajām 
darbībām ir atsevišķa grāmatvedība un tās 
ir funkcionāli nodalītas no citām šajā 
punktā minētajām sabiedrības vai 
vienības darbībām. 
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskus standartus, lai 
precizētu kritērijus, kas kompetentajām 
iestādēm jāņem vērā, nosakot, kad 
operācija ar mērķi nodrošināt pret risku 
pozīciju izriet no klienta pieprasījuma 
veikt tirdzniecību.
Šā panta 3. punktā minētos regulējošos 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/2010 [EVTI] 10) līdz 
14) pantu.
EUI (EVTI) iesniedz regulējošo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim].
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Izcelsmes valsts kompetentā iestāde 
regulāri un vismaz reizi sešos mēnešos 
raugās, lai šā punkta darbības jomā 
ietilpstošās operācijas būtu uzsācis klients 
vai tās uzsāktas, reaģējot uz klienta 
pieprasījumu veikt tirdzniecību, un 
nodrošinot pret risku pozīcijas, kas 
veidojas šādu darījumu rezultātā. 

Or. en

Pamatojums
Šī darbība nav tirgus uzturēšana, un tādēļ tā ir atsevišķi jānodala. 
Funkcionālā nodalīšana ir labākais veids, kā nodrošināt, ka atbrīvojums attiecībā uz īpašuma 
tirdzniecību pēc klienta pieprasījuma netiek izmantots īpašuma tirdzniecībai, kas nav saistīta 
ar klienta pieprasījumu.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Finanšu darījumu darba grupa 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
un teroristu finansēšanas apkarošanai 
attiecīgo trešo valsti nav minējusi kā valsti 
un teritoriju, kas nesadarbojas. 

Or. en

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 8.a pantu nepiemēro fiziskas 
vai juridiskas personas darbībai, ja tā 
darbojas kā pilnvarots primārais tirgotājs 
atbilstīgi nolīgumam ar 
uzņēmējsabiedrības parāda vērtspapīru 
emitentu un darbojas kā galvenais 
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tirgotājs attiecībā uz finanšu instrumentu 
saistībā ar primārā un sekundārā tirgus 
operācijām ar uzņēmējsabiedrības parāda 
vērtspapīriem.

Or. en

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulas 5., 6., 7. un 12. pantu nepiemēro 
fiziskai vai juridiskai personai, kad tā 
iesaistās īsās pozīcijas pārdošanā ar 
vērtspapīriem vai kad tai ir neto īsā 
pozīcija saistībā ar stabilizācijas veikšanu 
saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 2273/2003 III nodaļu. 

4. Regulas 5., 5.a, 6., 7., 7.a un 12. pantu 
nepiemēro fiziskai vai juridiskai personai, 
kad tā iesaistās īsās pozīcijas pārdošanā ar 
vērtspapīriem vai kad tai ir neto īsā 
pozīcija saistībā ar stabilizācijas veikšanu 
saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 2273/2003 III nodaļu. 

Or. en

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
15. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziska vai juridiska persona, 
kas darbojas, izmantojot šā panta 1., 3. vai 
4. punktā noteiktos atbrīvojumus, rakstiski 
iesniedz informāciju par savām turētajām 
īsajām pozīcijām vai darbībām, ko tā veic, 
izmantojot atbrīvojumu. Fiziskai vai 
juridiskai personai jāsniedz informācija ne 
vēlāk kā četru kalendāro dienu laikā pēc 
pieprasījuma izteikšanas. 

9. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde vai 
EUI (EVTI) var pieprasīt, lai fiziska vai 
juridiska persona, kas darbojas, izmantojot 
šā panta 1., 3. vai 4. punktā noteiktos 
atbrīvojumus, rakstiski iesniedz 
informāciju par savām turētajām īsajām 
pozīcijām vai darbībām, ko tā veic, 
izmantojot atbrīvojumu. Fiziskai vai 
juridiskai personai jāsniedz informācija ne 
vēlāk kā četru kalendāro dienu laikā pēc 
pieprasījuma izteikšanas. 

Or. en
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Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar īpašiem finanšu instrumentiem vai 
finanšu instrumentu kategorijām, sniedz tai 
informāciju vai publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, ja pozīcija 
sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni, ko 
noteikusi kompetentā iestāde, ja ir 
izpildītas divas šādas prasības:

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar īpašiem finanšu instrumentiem vai 
finanšu instrumentu kategorijām, sniedz tai 
informāciju vai publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, tiklīdz pozīcija 
sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni, ko 
noteikusi kompetentā iestāde, ja ir 
izpildītas divas šādas prasības:

Or. en

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro finanšu 
instrumentiem, saistībā ar kuriem 
II nodaļas 5.–8. pantā jau pieprasīta 
pārredzamība.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskās vai juridiskās 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas 
attiecībā uz finanšu instrumentiem, saistībā 
ar kuriem II nodaļas 5.–8. pantā jau 
pieprasīta pārredzamība, sniedz tai 
informāciju vai publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, kas ir mazāka 
par 5.–8. pantā minēto slieksni, ja ir 
izpildītas divas šādas prasības:
a) rodas negatīvi notikumi vai tendences, 
kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti 
un uzticēšanos tirgum šajā vai citā 
dalībvalstī; 
b) informēšana vai publiska uzrādīšana 
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nepieciešama apdraudējuma risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Informēšana prasība aizdevējiem ārkārtas 

apstākļos
1. Dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde 
var veikt šā panta 2. punktā minēto 
pasākumu, ja rodas negatīvi notikumi vai 
tendences, kas nopietni apdraud finanšu 
stabilitāti un uzticēšanos tirgum šajā 
dalībvalstī vai vienā vai vairākās citās 
dalībvalstīs. 
2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kas ir iesaistītas īpašu finanšu 
instrumentu vai finanšu instrumentu 
veidu aizdošanā, informē par jebkādu 
netipisku pieaugumu maksā, kas 
pieprasīta par īpašu finanšu instrumentu 
vai finanšu instrumentu veidu aizdošanu.

Or. en

Pamatojums

Regulatoriem var noderēt informācija par aizdevēja pusi gadījumos, kad vērojama spriedze 
finanšu tirgū.
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Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var veikt 
šā panta 2. vai 3. punktā minētos 
pasākumus, ja ir izpildīti divi šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde 
var veikt šā panta 2. vai 3. punktā minētos 
pasākumus, ja ir izpildīti divi šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
aizliegt vai noteikt nosacījumus attiecībā 
uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras 
iesaistās: 

2. Dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde 
var aizliegt vai noteikt nosacījumus 
attiecībā uz fiziskām vai juridiskām 
personām, kuras iesaistās: 

Or. en

Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts attiecīgā kompetentā 
iestāde var noteikt, ka fiziska vai juridiska 
persona, kas iesaistās tirgot atļautu akciju 
vai valsts parāda vērtspapīru īsās pozīcijas 
pārdošanā, attiecīgo finanšu instrumentu 
var pārdot kā īso pozīciju tikai ar šādiem
nosacījumiem:
a) par cenu, kas pārsniedz cenu, par kādu 
tikko veikta iepriekšējā pārdošana (plus 
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tick); vai 
b) par pēdējo pārdošanas cenu, ja tā 
pārsniedz pēdējo atšķirīgo cenu (zero-plus 
tick). 

Or. en

Pamatojums

Regulatoriem jābūt iespējai ieviest noteikumus par cenas paaugstināšanu, kuri varētu būt 
alternatīvs pasākums īsās pozīcijas pārdošanas aizliegumam.

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
neļaut fiziskai vai juridiskai personai 
iesaistīties darījumā, kas saistīts ar finanšu 
instrumentiem, vai ierobežot tādu darījumu 
vērtību ar finanšu instrumentiem, kādos tā 
var iesaistīties.

3. Dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde 
var neļaut fiziskai vai juridiskai personai 
iesaistīties darījumā, kas saistīts ar finanšu 
instrumentiem, vai ierobežot tādu darījumu 
vērtību ar finanšu instrumentiem, kādos tā 
var iesaistīties.

Or. en

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
ierobežot fiziskas vai juridiskas personas 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas saistīti ar 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežot 
tādu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu nesegtu pozīciju vērtību, kuros var 
iesaistīties fiziskas vai juridiskas personas 
un kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja ir izpildīti divi šādi 

1. Dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde 
var ierobežot fiziskas vai juridiskas 
personas iesaistīšanos kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas darījumos, kas 
saistīti ar dalībvalsts vai ES saistībām, vai 
ierobežot tādu kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu nesegtu pozīciju vērtību, 
kuros var iesaistīties fiziskas vai juridiskas 
personas un kuri attiecas uz dalībvalsts vai 
ES saistībām, ja ir izpildīti divi šādi 
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nosacījumi: nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vienas tirdzniecības dienas laikā 
finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā pazeminās par vērtību, 
kas norādīta šā panta 4. punktā, 
salīdzinājumā ar noslēguma cenu šajā pašā 
vietā iepriekšējā tirdzniecības dienā, šīs 
tirdzniecības vietas izcelsmes valsts 
kompetentajai iestādei jāapsver, vai nav 
pareizāk aizliegt vai ierobežot fizisku vai 
juridisku personu iesaistīšanos īsās 
pozīcijas pārdošanā ar šiem finanšu 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā vai 
kā citādi ierobežot darījumus ar šo finanšu 
instrumentu šajā tirdzniecības vietā, lai 
nepieļautu šā finanšu instrumenta cenas 
haotisku pazemināšanos. 

1. Ja vienas tirdzniecības dienas laikā 
finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā pazeminās par vērtību, 
kas norādīta šā panta 4. punktā, 
salīdzinājumā ar noslēguma cenu šajā pašā 
vietā iepriekšējā tirdzniecības dienā, 
attiecīgajai kompetentajai iestādei 
jāapsver, vai nav pareizāk aizliegt vai 
ierobežot fizisku vai juridisku personu 
iesaistīšanos īsās pozīcijas pārdošanā ar 
šiem finanšu instrumentiem vai kā citādi 
ierobežot darījumus ar šo finanšu 
instrumentu, lai nepieļautu šā finanšu 
instrumenta cenas haotisku pazemināšanos.

Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka ir 
pareizāk tā darīt, tā akciju vai parāda 
instrumentu gadījumā aizliedz vai ierobežo 
personu iesaistīšanos nākotnes pārdošanas 
darījumos tirdzniecības vietā vai cita veida 
finanšu instrumenta gadījumā ierobežo 
darījumus ar šo finanšu instrumentu šajā 
tirdzniecības vietā. 

Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu attiecīgā 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka ir 
pareizāk tā darīt, tā akciju vai parāda 
instrumentu gadījumā aizliedz vai ierobežo 
personu iesaistīšanos nākotnes pārdošanas 
darījumos vai cita veida finanšu 
instrumenta gadījumā ierobežo darījumus 
ar šo finanšu instrumentu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 105

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecīgā kompetentā iestāde par savu 
lēmumu nekavējoties informē EUI 
(EVTI), kas savukārt nekavējoties 
informē visas to pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes, kurās notiek šā 
finanšu instrumentu tirdzniecība.

Or. en

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Pilnvaras strauja cenas pieauguma (short 

squeeze) gadījumā uz laiku pielāgot 
iepirkšanas procedūru

1. Ja strauji pieaug akciju vai valsts 
parāda vērtspapīru cenas, dalībvalsts 
attiecīgā kompetentā iestāde var nolemt 
pielāgot vai atcelt 13. pantā minēto 
iepirkšanas procedūru. 
2. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija pieņem 
pasākumus, precizējot, kad notiek akciju 
vai valsts parāda vērtspapīru straujš cenas 
pieaugums to ierobežotas pieejamības dēļ.

Or. en
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Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē 
publicē paziņojumu par lēmumu noteikt vai 
atjaunot 16.–19. pantā minētos pasākumus.

1. Kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē 
publicē paziņojumu par lēmumu noteikt vai 
atjaunot 16.–19.a pantā minētos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ikviens 16.–19. pantā minētais 
pasākums stājas spēkā tad, kad tiek 
publicēts paziņojums, vai paziņojumā 
noteiktā laikā, kas ir pēc publicēšanas, un 
to piemēro tikai tādiem darījumiem, kuros 
iesaistās pēc pasākuma stāšanās spēkā.

3. Ikviens 16.–19.a pantā minētais 
pasākums stājas spēkā tad, kad tiek 
publicēts paziņojums, vai paziņojumā 
noteiktā laikā, kas ir pēc publicēšanas, un 
to piemēro tikai tādiem darījumiem, kuros 
iesaistās pēc pasākuma stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms kādu 16., 17. vai 18. pantā minēto 
ierobežojumu noteikšanas vai atjaunošanas 
un pirms kādu 19. pantā noteiktu 
ierobežojumu noteikšanas kompetentā 
iestāde informē EVTI un citas kompetentās 
iestādes par tās ieteikto pasākumu.

1. Pirms kādu 16., 16.a, 17. vai 18. pantā 
minēto ierobežojumu noteikšanas vai 
atjaunošanas un pirms kādu 19. pantā 
noteiktu ierobežojumu vai pielāgojumu 
noteikšanas kompetentā iestāde informē 
EUI (EVTI) un citas kompetentās iestādes 
par tās ieteikto pasākumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācija par priekšlikumu noteikt vai 
atjaunot pasākumu saskaņā ar 16., 17. vai
18. pantu jāsniedz ne vēlāk kā 24 stundas 
pirms pasākuma plānotās stāšanās spēkā 
vai atjaunošanas. Izņēmuma gadījumos 
kompetentā iestāde var sniegt informāciju 
vēlāk nekā 24 stundas pirms plānotās 
pasākuma stāšanās spēkā, ja to nav bijis 
iespējams izdarīt 24 stundas iepriekš. 
Paziņojumu saskaņā ar 19. pantu dara 
zināmu pirms pasākuma plānotās stāšanās 
spēkā.

3. Informācija par priekšlikumu noteikt vai 
atjaunot pasākumu saskaņā ar 16., 16.a,
17., 18. un 19.a pantu jāsniedz ne vēlāk kā 
24 stundas pirms pasākuma plānotās 
stāšanās spēkā vai atjaunošanas. Izņēmuma 
gadījumos kompetentā iestāde var sniegt 
informāciju vēlāk nekā 24 stundas pirms 
plānotās pasākuma stāšanās spēkā, ja to 
nav bijis iespējams izdarīt 24 stundas 
iepriekš. Paziņojumu saskaņā ar 19. pantu 
dara zināmu pirms pasākuma plānotās 
stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 
saņem paziņojumu saskaņā ar šo pantu, var 
veikt pasākumus saskaņā ar 16.–19. pantu
attiecīgajā dalībvalstī, ja tā pārliecinās, ka 
pasākums ir nepieciešams, lai palīdzētu 
citai kompetentajai iestādei. Kompetentajai 
iestādei arī jāpaziņo saskaņā ar šā panta 1.–
3. punktu, ja tā iesaka veikt pasākumu.

4. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 
saņem paziņojumu saskaņā ar šo pantu, var 
veikt pasākumus saskaņā ar 16.–19.a pantu
attiecīgajā dalībvalstī, ja tā pārliecinās, ka 
pasākums ir nepieciešams, lai palīdzētu 
citai kompetentajai iestādei. Kompetentajai 
iestādei arī jāpaziņo saskaņā ar šā panta 1.–
3. punktu, ja tā iesaka veikt pasākumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc 22. pantā noteiktā paziņojuma 
saņemšanas par pasākumu, ko plāno 
noteikt vai atjaunot saskaņā ar 16., 17. vai
18. pantu, EVTI 24 stundu laikā sagatavo 
atzinumu par to, vai tā uzskata, ka 
pasākums vai ieteiktais pasākums ir 
nepieciešams ārkārtas situācijas 
risināšanai. Atzinumā norāda, vai EVTI 
uzskata, ka negatīvie notikumi vai 
tendences nopietni apdraud finanšu 
stabilitāti vai uzticēšanos tirgum vienā vai 
vairākās dalībvalstīs, vai pasākums vai 
ieteiktais pasākums ir atbilstīgs un 
samērīgs apdraudējuma risināšanai un vai 
pasākuma ieteiktais ilgums ir pamatots. Ja 
EVTI uzskata, ka citu kompetento iestāžu 
veikts pasākums ir nepieciešams 
apdraudējuma risināšanai, tā to arī norāda 
atzinumā. Atzinumu publicē EVTI tīmekļa 
vietnē.

2. Pēc 22. pantā noteiktā paziņojuma 
saņemšanas par pasākumu, ko plāno 
noteikt vai atjaunot saskaņā ar 16., 16.a, 
17., 18. vai 19.a pantu, EUI (EVTI) 
24 stundu laikā pieņem lēmumu par to, vai 
tā uzskata, ka pasākums vai ieteiktais 
pasākums ir nepieciešams ārkārtas 
situācijas risināšanai. Lēmumā norāda, vai 
EUI (EVTI) uzskata, ka negatīvie 
notikumi vai tendences nopietni apdraud 
finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum 
vienā vai vairākās dalībvalstīs, vai 
pasākums vai ieteiktais pasākums ir 
atbilstīgs un samērīgs apdraudējuma 
risināšanai un vai pasākuma ieteiktais 
ilgums ir pamatots. Ja EUI (EVTI)
uzskata, ka citu kompetento iestāžu veikts 
pasākums ir nepieciešams apdraudējuma 
risināšanai, tā to arī norāda lēmumā un šīm 
kompetentajām iestādēm pieprasa 
attiecīgos pasākumus ieviest 24 stundu 
laikā. Lēmumu publicē EUI (EVTI)
tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kompetentā iestāde iesaka veikt 
pasākumu vai veic pasākumu pretēji šā 
panta 2. punktā minētajam EVTI 
atzinumam vai atsakās veikt pasākumu 
pretēji EVTI atzinumam saskaņā ar 
minēto punktu, tā nekavējoties savā 

3. Ja EUI (EVTI) uzskata, ka pasākums 
būtu jāievieš Savienības līmenī, tā savā 
lēmumā iekļauj šādu paziņojumu, un EUI 
(ESMA) nodrošina, ka šo pasākumu visā 
Savienībā ievieš 24 stundu laikā. 
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tīmekļa vietnē publicē paziņojumu, kurā 
pilnībā paskaidro savas rīcības iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 114

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EUI (EVTI) regulāri un vismaz ik pēc 
trīs mēnešiem pārskata šajā pantā minētos 
pasākumus. Ja pasākums nav atjaunots 
pēc tam, kad pagājis attiecīgais triju 
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 
spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 115

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) graujoši neietekmēs finanšu tirgus 
efektivitāti, tostarp nemazinās likviditāti 
šajos tirgos vai neradīs nenoteiktību tirgus 
dalībniekiem, kas nebūtu proporcionāli 
pasākuma dotajam devumam.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 116

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes veikušas pasākumu saskaņā ar 16., 
17. vai 18. pantu, EVTI var veikt ikvienu 
šā panta 1. punktā minēto pasākumu, 
nesagatavojot atzinumu, kā noteikts 
23. pantā.

Ja kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes veikušas pasākumu saskaņā ar 16., 
16.a, 17., 18. vai 19.a pantu, EUI (EVTI) 
var veikt ikvienu šā panta 1. punktā minēto 
pasākumu, nesagatavojot lēmumu, kā 
noteikts 23. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms lēmuma par šā panta 1. punktā 
noteikta pasākuma noteikšanu vai 
atjaunošanu pieņemšanas EVTI vajadzības 
gadījumā apspriežas ar Eiropas
Sistemātiskā riska komiteju un citām 
attiecīgajām iestādēm.

4. Pirms lēmuma par šā panta 1. punktā 
noteikta pasākuma noteikšanu vai 
atjaunošanu pieņemšanas EUI (EVTI)
vajadzības gadījumā informē ESRK un 
citas attiecīgās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija pieņem 
pasākumus, lai precizētu kritērijus un 
faktorus, kuri jāņem vērā kompetentajām 
iestādēm un EVTI, nosakot, kad rodas 16., 

Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija pieņem 
pasākumus, lai precizētu kritērijus un 
faktorus, kuri jāņem vērā kompetentajām 
iestādēm un EUI (EVTI), nosakot, kad 
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17., 18. un 23. pantā minētie negatīvie 
notikumi vai tendences un 24. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētie 
apdraudējumi. 

rodas 16., 16.a, 17., 18., 19.a un 23. pantā 
minētie negatīvie notikumi vai tendences 
un 24. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētie apdraudējumi. 

Or. en

Grozījums Nr. 119

Regulas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts šīs regulas nolūkā ieceļ 
kompetento iestādi. Dalībvalstis attiecīgi 
informē Komisiju, EVTI un citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes.

Katra dalībvalsts šīs regulas nolūkā ieceļ 
kompetento iestādi. Šīs kompetentās 
iestādes ir valsts iestādes. Dalībvalstis 
attiecīgi informē Komisiju, EUI (EVTI) un 
citu dalībvalstu kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 120

Regulas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Sadarbība ar EUI (EVTI)

1. Šīs regulas nolūkā kompetentās 
iestādes sadarbojas ar EUI (EVTI) 
saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. …/2010 [EVTI]. 
2. Kompetentās iestādes EUI (EVTI) 
sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai 
tā varētu bez kavēšanās pildīt savus 
pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. …/2010 [EVTI].

Or. en
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Grozījums Nr. 121

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.aEUI (EVTI) var arī veikt visas 
nepieciešamās klātienes pārbaudes ar 
iepriekšēju paziņošanu vai bez tās.

EUI (EVTI) var pieprasīt dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm veikt konkrētus 
izmeklēšanas uzdevumus un klātienes 
pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 122

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 30. pantu kompetentās 
iestādes no trešo valstu kompetentajām 
iestādēm iegūto informāciju nodod EUI 
(EVTI). 

Or. en

Grozījums Nr. 123

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EVTI koordinē starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un trešo valstu 

2. EUI (EVTI) koordinē starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un trešo valstu 
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attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
noslēgto sadarbības nolīgumu attīstību. 
Tādēļ EVTI sagatavo nolīguma 
paraugforma, ko kompetentās iestādes var
izmantot.

attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
noslēgto sadarbības nolīgumu attīstību. 
Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/2010 [EVTI] 16. pantu EUI 
(EVTI) pieņem pamatnostādnes par 
nolīguma paraugformu, ko izmanto 
kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentā iestāde var nodot 
trešai valstij datus un datu analīzi, ja ir 
izpildīti Direktīvas 95/46/EK 25. vai 
26. panta nosacījumi un tikai katrā 
konkrētajā gadījumā. Dalībvalsts 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka datu 
nodošana nepieciešama šīs regulas nolūkā. 
Trešā valsts nedrīkst nodot datus citai 
trešai valstij, ja tai nav dalībvalsts 
kompetentās iestādes nepārprotamas 
rakstiskas atļaujas.

Dalībvalsts kompetentā iestāde var nodot 
trešās valsts kompetentajai iestādei datus 
un datu analīzi, ja ir izpildīti 
Direktīvas 95/46/EK 25. vai 26. panta 
nosacījumi un tikai katrā konkrētajā 
gadījumā. Dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārliecinās, ka datu nodošana nepieciešama 
šīs regulas nolūkā. Trešās valsts 
kompetentā iestāde nedrīkst nodot datus 
citai trešās valsts kompetentajai iestādei, 
ja tai nav dalībvalsts kompetentās iestādes 
nepārprotamas rakstiskas atļaujas.

Or. en

Grozījums Nr. 125

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. …/2010 [EVTI] EUI (EVTI) pieņem 
pamatnostādnes par dalībvalstīs 
nosakāmo administratīvo pasākumu un 
sankciju veidu.
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Or. en

Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šiem noteikumiem dalībvalstis informē 
Komisiju vēlākais līdz [2012. gada 
1. jūlijam], un tās nekavējoties informē 
Komisiju par turpmākiem grozījumiem, 
kas šos noteikumus ietekmē.

Par šiem noteikumiem dalībvalstis informē 
Komisiju un EUI (EVTI) līdz [2012. gada 
1. jūlijam]. Tās bez kavēšanās informē 
Komisiju un EUI (EVTI) par turpmākiem 
grozījumiem, kas šos noteikumus ietekmē.
EUI (EVTI) savā tīmekļa vietnē publicē 
sarakstu ar katrā dalībvalstī spēkā 
esošajiem administratīvajiem pasākumiem 
un sankcijām. Šo sarakstu regulāri 
atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 127

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ik gadu sniedz EUI (EVTI) 
apkopotu informāciju par visiem 
piemērotajiem administratīvajiem 
pasākumiem un sankcijām.
Ja kompetentā iestāde publiski uzrāda, ka 
piemērots administratīvs pasākums vai 
sankcija, tā par to vienlaikus informē EUI 
(EVTI).

Or. en
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Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. punktā, 
3. panta 7. punktā, 4. panta 2. punktā, 
5. panta 3. punktā, 7. panta 3. punktā, 
8. panta 3. punktā, 9. panta 5. punktā, 
14. panta 3. punktā, 19. panta 4. punktā, 
19. panta 5. punktā un 25. pantā noteiktos 
deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku
piešķirtas Komisijai. 

1. Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. punktā, 
3. panta 7. punktā, 4. panta 2. punktā, 
5. panta 3. punktā, 5.a panta 3. punktā, 
7. panta 3. punktā, 7.a punkta 3. punktā, 
8. panta 3. punktā, 8.a panta 3. punktā, 
9. panta 5. punktā, 14. panta 3. punktā, 
19. panta 4. punktā, 19. panta 5. punktā, 
19.a panta 2. punktā  un 25. pantā 
noteiktos deleģētos aktus piešķirtas 
Komisijai uz četriem gadiem no ...*. 
Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus 
mēnešus pirms četru gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta par tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome tās neatsauc 
saskaņā ar 37. pantu.
*OV: lūdzu ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 129

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pirms deleģētā akta 
pieņemšanas cenšas apspriesties ar EUI 
(EVTI).

Or. en
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Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 2. panta 2. punktā, 
3. panta 7. punktā, 4. panta 2. punktā, 
5. panta 3. punktā, 7. panta 3. punktā, 
8. panta 3. punktā, 9. panta 5. punktā, 
14. panta 3. punktā, 19. panta 4. punktā, 
19. panta 5. punktā un 25. pantā noteiktās 
deleģētās pilnvaras. 

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 2. panta 2. punktā, 
3. panta 7. punktā, 4. panta 2. punktā, 
5. panta 3. punktā, 5.a panta 3. punktā, 
7. panta 3. punktā, 7.a panta 3. punktā, 
8. panta 3. punktā, 8.a panta 3. punktā, 
9. panta 5. punktā, 14. panta 3. punktā, 
19. panta 4. punktā, 19. panta 5. punktā, 
19.a panta 2. punktā un 25. pantā 
noteiktās deleģētās pilnvaras. 

Or. en

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādei, kura uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai nolemtu, vai atcelt deleģētās 
pilnvaras, jācenšas informēt otru iestādi un 
Komisiju saprātīgā laikā pirms galīgā 
lēmuma pieņemšanas, norādot tās deleģētās 
pilnvaras, kuras varētu tikt atsauktas, un 
iespējamos atsaukšanas iemeslus.

2. Iestādei, kura uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai nolemtu, vai atcelt deleģētās 
pilnvaras, jācenšas informēt otru iestādi un 
Komisiju saprātīgā laikā pirms galīgā 
lēmuma pieņemšanas, norādot tās deleģētās 
pilnvaras, kuras varētu tikt atsauktas.

Or. en

Grozījums Nr. 132

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var 1. Eiropas Parlaments un Padome var 
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iebilst pret deleģēto aktu divu mēnešu
laikā pēc informācijas sniegšanas dienas.

iebilst pret deleģēto aktu triju mēnešu
laikā pēc informācijas sniegšanas dienas.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosinājuma šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosinājuma šo periodu var pagarināt par 
trim mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 133

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līdz šā perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome neiebilst pret 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas 
spēkā publikācijā norādītajā datumā.

2. Ja līdz 1. punktā minētā perioda beigām 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
neiebilst pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
tas stājas spēkā publikācijā norādītajā 
datumā.

Or. en

Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst 
pret deleģēto aktu, tas nevar stāties spēkā. 
Iebildumus izteikusī iestāde norāda 
iebilduma iemeslus.

3. Ja 1. punktā minētajā periodā Eiropas 
Parlaments vai Padome iebilst pret 
deleģēto aktu, tas nevar stāties spēkā. 
Saskaņā ar LESD 296. pantu iebildumus 
izteikusī iestāde norāda iebilduma 
iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
39.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants
Deleģēto aktu pieņemšanas termiņš

Komisija 2. panta 2. punktā, 3. panta 
7. punktā, 4. panta 2. punktā, 5. panta 
3. punktā, 5.a panta 3. punktā, 7. panta 
3. punktā, 7.a punkta 3. punktā, 8. panta 
3. punktā, 8.a panta 3. punktā, 9. panta 
5. punktā, 14. panta 3. punktā, 19. panta 
4. punktā, 19. panta 5. punktā, 19.a panta 
2. punktā un 25. pantā noteiktos deleģētos 
aktus pieņem līdz 2013. gada 1. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 136

Regulas priekšlikums
40. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) to, vai ir pareizāk centralizēti ziņot 
EUI (EVTI).

Or. en

Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Esošie pasākumi, kuri ir šīs regulas 
darbības jomā un kuri ir spēkā līdz 
2010. gada 15. septembrim, var tikt 
piemēroti līdz [2013. gada 1. jūlijam], ja 

Esošie pasākumi, kuri ir šīs regulas 
darbības jomā un kuri ir spēkā līdz 
2010. gada 15. septembrim, var tikt 
piemēroti līdz [2012. gada 
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par to informē Komisiju. 31. decembrim], ja par to informē 
Komisiju. 

Or. en

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41.a pants
EUI (EVTI) personāls un resursi

EUI (EVTI) līdz 2011. gada 
31. decembrim izvērtē personāla un 
resursu vajadzības, kas rodas saistībā ar 
tās pilnvaru un pienākumu uzņemšanos 
saskaņā ar šo regulu, un par to iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma konteksts

2008. gada septembrī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) veica pasākumus, lai uz laiku 
aizliegtu vairāku simtu finanšu sektora akciju īsās pozīcijas pārdošanu — šos lēmumus nācās 
pieņemt pēc bankas „Lehman Brothers” bankrota. Vairākas Eiropas regulatīvās iestādes, tajā 
skaitā Lielbritānijas Finanšu pakalpojumu iestāde (FSA), Francijas Finanšu tirgu iestāde 
(AMF) un Vācijas Federālā finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde (BaFin) sekoja šim 
piemēram un pieņēma līdzīgus lēmumus. Savukārt 2010. gada maijā, pēc tam, kad sāka 
izplatīties baumas un spekulācijas par Grieķijas valsts parādu un valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem (CDS), BaFin pieņēma lēmumu uz laiku aizliegt nesegtu 
īsās pozīcijas pārdošanu un nesegtu CDS ar eirozonas valstu parādzīmēm. 

Kopēju Eiropas tiesību aktu trūkums negatīvi ietekmē gan veikto pasākumu efektivitāti, gan 
iekšējā tirgus darbību, jo netiek saskaņota nedz lēmumu pieņemšana dažādās dalībvalstīs, 
nedz arī to saturs. Tāpēc ir grūti novērtēt šo pasākumu ietekmi uz finanšu tirgiem. Līdz šim 
publicētie empīrisko pētījumu rezultāti nesniedz skaidru un nepārprotamu informāciju par to, 
kāda ir nesegtas īsās pozīcijas pārdošanas un CDS darījumu ekonomiskā ietekme uz tirgus 
efektivitāti, likviditāti un svārstīgumu. Tomēr milzu apjoma spekulatīvu cenu burbuļu 
veidošanās (piemēram, interneta tehnoloģiju uzņēmumu vērtspapīru tirgū, kurš pieredzēja 
sabrukumu 2000. gadā) liecina, ka ar nesegtas īsās pozīcijas pārdošanas darījumiem var visai 
ierobežotā veidā līdzsvarot tendences strauji augošā tirgū. Turklāt ir pierādījumi, ka nesegtas 
īsās pozīcijas pārdošanas darījumiem vidējā termiņā un ilgtermiņā ir ierobežota ietekme uz 
noteiktu akciju un valsts obligāciju cenu kritumu, un ka šī cenas samazināšanās faktiski 
lielākoties ir saistīta ar negatīvām izmaiņām reālajā ekonomikā. 

Pētījumi, kuri veikti kopš krīzes kulminācijas 2008. gadā un kuru mērķis bija sniegt konkrētus 
secinājumus, ir atdūrušies pret nopietniem šķēršļiem. Tas notiek galvenokārt tāpēc, ka trūkst 
koordinētu pasākumu un, otrkārt, attiecībā uz īsās pozīcijas pārdošanas un CDS darījumiem 
netiek nodrošināta pārskatāmība. Neskatoties uz to, ka īsās pozīcijas pārdošanas, nesegtas īsās 
pozīcijas pārdošanas un nesegtu CDS darījumu vispārējo ietekmi ir grūti izmērīt, lielā mērā 
tiek atzīts, ka tie var radīt turpmāk minētās negatīvās sekas.

 Pieaug tirgu svārstīgums un to nesamērīgas reakcijas risks, jo īpaši finansiālas 
nestabilitātes periodos

Īsās pozīcijas pārdošana un nesegta īsās pozīcijas pārdošana var izraisīt nesamērīgu tirgus 
reakciju akciju cenu krišanās gadījumā un veicināt tādas cenas veidošanos, kas nav saistīta 
ar akcijas pamatvērtību tirgū. Šos riskus vēl palielina apstāklis, ka īsās pozīcijas darījumu 
veikšanai nepieciešams ļoti neliels kapitāls. Šāda prakse pastāvīgi palielina finanšu 
sistēmā izmantoto aizņemto līdzekļu īpatsvaru, un tas vienprātīgi atzīts par vienu no 
finanšu krīzes cēloņiem. 

 Palielinās tirgus ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, jo īpaši diennakts darījumos
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Noteikumus tirgus ļaunprātīgas izmantošanas ierobežošanai var ieviest tikai tad, ja 
regulatoriem ir visa nepieciešamā informācija. Īsās pozīcijas pārdošana un nesegta īsās 
pozīcijas pārdošana ļauj veikt manipulācijas ar cenu uz institucionālo un privāto 
ieguldītāju rēķina, ietekmējot cenas veidošanos tirdzniecības dienas laikā. 

 Vērtspapīru inflācija un strauja cenas pieauguma risks vērtspapīru ierobežotas 
pieejamības gadījumā

Nesegta īsās pozīcijas pārdošana var radīt vērtspapīru inflācijas situāciju, ja pārdoto 
vērtspapīru skaits ir lielāks par vērtspapīru skaitu, kas faktiski pieejams tirgū. Tāda 
situācija tika pieredzēta 2008. gadā, kad uzņēmuma „Volkswagen” vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošana kopā ar uzņēmuma „Porsche” vērtspapīru uzkrāšanu radīja pieejamo 
vērtspapīru trūkumu. „Volkswagen” akciju straujš cenas pieaugums vērtspapīru 
ierobežotas pieejamības dēļ nodrošināja šim uzņēmumam līdz tam nepieredzēti lielu tirgus 
kapitalizācijas apjomu, proti, 370 miljonus dolāru.

 Norēķinu neveikšanas risks 

Norēķinu neveikšanas risks ne vienmēr ir saistīts ar nesegtu īsās pozīcijas pārdošanu, 
tomēr šāda veida darījumi rada lielāku risku, ka pārdevējs nespēs veikt norēķinus. 

 Pastiprinās traucējumi, kas saistīti ar asimetrisku informāciju un būtisku ietekmi 
uz finansēšanas nosacījumiem 

CDS izmantošana par instrumentu ar valsts parādu saistīto risku novērtēšanai būtiski 
ietekmē procentu likmes un līdz ar to — arī aktīvu piešķiršanu reālajai ekonomikai. Šo 
tirgu neefektivitāte var traucēt kapitāla nokļūšanu reālajā ekonomikā. 

Ņemot vērā iepriekš minētos riskus, jāveic pastāvīgi pasākumi, lai radītu stabilu sistēmu šo 
iespējamo negatīvo seku novēršanai. Turklāt valstu kompetentajām iestādēm un EVTI 
nepieciešams instrumentu kopums ārkārtas apstākļiem. Regulatoriem pašlaik pieejamo 
instrumentu trūkums ierobežo to spējas paredzēt ārkārtas apstākļus un reaģēt uz tiem. To 
spēju efektīvi darboties ierobežo arī koordinētu pasākumu trūkums un nespēja šos pasākumus 
vienoti piemērot. Tas ir īpaši svarīgi, jo pētījumi liecina, ka ierobežojoši pasākumi attiecībā uz 
nesegtas īsās pozīcijas pārdošanu ļauj samazināt svārstīgumu tikai tad, ja aizliegumi vērsti 
pret tiem tirgus dalībniekiem, kuri destabilizē akciju cenas. 

Kā atbilde uz konstatētajiem riskiem Komisijas priekšlikumā paredzēti:
 pārredzamības noteikumi, kas balstās uz paziņošanu par neto īsajām pozīcijām un 

prasību marķēt rīkojumus par īsās pozīcijas pārdošanu;
 ierobežojumi attiecībā uz nesegtu īsās pozīcijas pārdošanu, pamatojoties uz 

„noteikumu par vietas noteikšanu”, kā arī obligātas iepirkšanas procedūra;
 paplašinātas pilnvaras, kas valstu kompetentām iestādēm sniegs iespēju darboties 

krīzes apstākļos un EVTI — spēju koordinēt un saskaņot šos intervences pasākumus. 

1. Regulas darbības joma un īsās pozīcijas pārdošanas definīcija
 Regulas aptverto finanšu instrumentu raksturs
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Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecināt regulas darbību uz dažādiem finanšu 
instrumentiem un lielāko uzmanību regulējumā veltīt vērtspapīru, valsts parāda un CDS 
jomai. 

Referents uzskata, ka būtu lietderīgi paplašināt 8. pantā paredzēto informēšanas režīmu par 
valsts parāda vērtspapīriem un CDS un attiecināt to arī uz uzņēmējsabiedrību parāda 
vērtspapīriem un CDS. Tādai paplašināšanai vajadzētu sniegt drošību emitentiem, ka ar šiem 
instrumentiem nenotiks cenu manipulācijas, jo to dēļ var palielināties aizņēmumu izmaksas 
emitentiem un tādējādi rasties kaitējums reālajai ekonomikai.

 Regulas aptvertie tirgi
Referents uzskata, ka šī regula nedrīkst apdraudēt līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp 
dažādiem tirgus dalībniekiem, un jo īpaši saistībā ar to nevajadzētu ciest regulētiem tirgiem, ja 
tiktu paredzēts atbrīvojums attiecībā uz ārpusbiržas darījumiem.

 Piemērošana ārpus Eiropas Savienības
Referents piekrīt Komisijas lēmumam piemērot šos noteikumus visām fiziskām vai 
juridiskām personām, kas dzīvo vai ir reģistrētas Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Šie 
pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tirgotāji regulējuma dēļ nepārceļas uz citurieni. 
Turklāt tā tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret Eiropas ieguldītājiem un ieguldītājiem 
no citām valstīm.

 Īsās pozīcijas pārdošanas un nesegtu CDS definīcijas — 3. un 4. pants
Referents piekrīt Komisijas sniegtajai īsās pozīcijas pārdošanas definīcijai. 

Referents uzskata, ka visi ieguldītāji, kuriem pieder CDS un nepieder tā pamatā esošās 
obligācijas, ir jāuzskata par tādiem, kuriem pieder nesegta CDS pozīcija. Ja CDS tiek 
izmantots kā aizstājējs, lai ar palielinātu pieprasījumu pēc valstu CDS nodrošinātu citus 
finanšu instrumentus, tiek sekmēta tirgus maldināšana. Šāda maldināšana var radīt risku 
dalībvalstu finansēšanas izmaksām un tādējādi palielināt spiedienu uz valstu finansēm, kuras 
jau tā ir sarežģītā stāvoklī.

2. Pārredzamības prasības 
 Informēšana par pozīcijām

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas pamatots uz EVRK ieteikumiem un paredz 
informēt par nozīmīgām īsajām pozīcijām akcijās un valsts parāda un CDS darījumos. Ar šo 
informēšanu panāktā lielākā pārredzamība nostiprinās vērtspapīru tirgu ieguldītāju un 
noguldītāju uzticību. 

Attiecībā uz vērtspapīriem divu līmeņu pieeja šķiet lietderīga, paredzot, ka par kompetento 
iestāžu informēšanas slieksni nosaka 0,2 % no emitētā akciju kapitāla vērtības attiecīgajā 
sabiedrībā, bet par slieksni sabiedrības informēšanai — 0,5 % līmeni. 

Attiecībā uz valsts parādu un CDS referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas paredz par 
parāda instrumentu pozīcijām informēt tikai regulatorus.

Referents uzskata, ka simetrisks paziņošanas režīms vēlams arī attiecībā uz tādu garo pozīciju 
pārdošanu, kas balstās uz aizņemtiem līdzekļiem, lai sniegtu regulatoriem precīzu priekšstatu 
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par aizņemto līdzekļu izmantošanu spekulatīvo pozīciju radīšanā. 

Referents arī iesaka, lai ārkārtas apstākļos regulatoriem būtu iespēja ieviest informēšanas 
prasību attiecībā uz finanšu instrumentu aizdevējiem. Ar šo informēšanu jānodrošina, ka 
regulatori ir pienācīgi informēti par iespējamu spriedzi saistībā ar vērtspapīriem aizdevēju 
pusē, kas parasti nozīmē lielu īsās pozīcijas pārdošanas apjomu rašanos.

 Rīkojumu par īsās pozīcijas pārdošanu marķēšana 
Referents atbalsta Komisijas priekšlikumā iekļauto principu. 

Īsās pozīcijas pārdošanas marķēšana ir vienīgais veids, kā kontrolēt plūsmas, un tāpēc ar to 
papildina tirdzniecības dienas beigās sniedzamo informāciju par pozīcijām. Marķējums 
palīdzētu regulatoriem pārbaudīt informēšanas prasību ievērošanu un dotu tiem labāku 
izpratni par īsās pozīcijas pārdošanas patiesajiem apjomiem. Turklāt tas regulatoriem dos 
instrumentu, lai varētu kontrolēt, vai nenotiek cenu manipulācijas ar īsās pozīcijas pārdošanas 
darījumiem tirdzniecības dienā. 

Marķēšanas iespējamība nav apšaubāma, jo tā jau ir īstenota ASV un Āzijā, tāpēc pieņemot šo 
sistēmu, Eiropas Savienība pieskaņosies starptautiskiem standartiem. Īstenošanas izmaksas 
nav zināmas, taču ilgtermiņā tās ir nenozīmīgas, jo rīkojumu izpilde nav kļuvusi dārgāka tajās 
valstīs, kurās marķēšana jau ieviesta. Tomēr, lai samazinātu īstenošanas izmaksas, referents 
ierosina noteikt pārejas periodu, lai ļautu tirdzniecības vietām pielāgoties tam, ka marķēšana 
kļūst par ierastu sastāvdaļu atjauninātā ziņojumā par rīkojumu izpildi. Maksimāli trīs gadus 
ilgs pārejas periods šķiet piemērots.

Lai garantētu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, referents iesaka marķēt visus rīkojumus 
neatkarīgi no to izpildes vietas, tajā skaitā marķēt ārpusbiržas darījumus.

3. Nesegta īsās pozīcijas pārdošana un nesegti CDS
 Ierobežojumi attiecībā uz nesegtu īsās pozīcijas pārdošanu

Referents atbalsta visu veidu īsās pozīcijas pārdošanas ierobežošanu, atļaujot tikai tādu 
pārdošanu, kas balstās uz iepriekš aizņemtiem vērtspapīriem vai vērtspapīriem, par kuriem ir 
garantēts aizņēmums.

 Nesegtu CDS aizliegums
Referents atbalsta priekšlikumu ierobežot iespēju iegādāties valstu CDS, atļaujot to veikt tikai 
tiem, kuriem pieder arī šīs valsts parāda vērtspapīri. Darījumiem ar CDS ir jābalstās uz 
apdrošināmu interešu principa. 

Referents arī šaubās par to, vai ir lietderīgi ļaut finanšu iestādēm iegādāties tās valsts CDS, 
kurās tās reģistrētas, jo maz ticams, ka šīs finanšu iestādes varētu pārdzīvot situāciju, kad 
attiecīgā dalībvalsts vairs nespēj pildīt savas saistības.

 Iepirkšanas procedūras un soda naudas pēc T+4 termiņa 
Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu par automātiskām akciju iepirkšanas procedūrām 
gadījumos, ja norēķini netiek veikti T+4 termiņā, kā arī soda naudu piemērošanu. Amerikas 
Savienotajās Valstīs šādu pasākumu piemēro kopš 2008. gada un to piemērs skaidri parāda, ka 
pasākums ir izrādījies efektīvs norēķinu disciplīnas nodrošināšanā. 
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Referents uzskata, ka šīs iepirkšanas procedūras būtu jāpiemēro visiem darījumiem, tajā skaitā 
ārpusbiržas darījumiem, un ka sankciju mehānisma raksturs un minimālais līmenis būtu 
jānosaka EVTI, lai izvairītos no konkurences starp tirdzniecības vietām saistībā ar šiem 
reglamentējošiem kritērijiem.

4. Izņēmumi
 Galvenais tirgus atrodas ārpus Eiropas Savienības

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu. Eiropas Savienībai kaitējoša uzņēmumu 
pārvietošana regulatīvu iemeslu dēļ šķiet maz ticama, ņemot vērā noteikumus, kādi pašlaik 
pastāv ASV tirgū.

 Izņēmums attiecībā uz tirgus uzturētāja darbībām  
Referents atbalsta principu, kas paredz noteikt atbrīvojumus tirgus uzturētāja darbībām. 
Tirgus uzturētāji nodrošina likviditāti, kas ir ļoti svarīga tirgu labai darbībai, un šāda funkcija 
ir jāaizsargā no citu tirgus dalībnieku avantūristiskām darbībām. Šim atbrīvojumam vajadzētu 
būt saistītam ar patiesu apņemšanos regulāri un pastāvīgi nodrošināt tirgus likviditāti. EVTI 
jādefinē kopīgi standarti, lai nodrošinātu vienotu interpretāciju Eiropas Savienībā.

Tomēr referents uzskata, ka ir būtiski izvairīties no šo atbrīvojumu jebkāda veida nepareizas
izmantošanas. Tāpēc šos atbrīvojumus nedrīkst izmantot tie tirgus uzturētāji, kuri nav 
ārkārtīgi precīzi norobežojuši tirgus uzturētāja darbības un tādu īpašuma tirdzniecību, kas 
nenotiek pēc klientu rīkojuma. Turklāt, lai dotu regulatoram iespēju pārbaudīt, vai kāds tirgus 
uzturētājs atbrīvojumu neizmanto ļaunprātīgi, referents apsver iespēju uz tirgus uzturētājiem 
attiecināt spēkā esošās regulas 5. panta prasības, jo parastas tirgus uzturēšanas operācijas 
nedrīkst sekmēt vadības pozīcijas veidošanos. Tāpat tirgus uzturētājiem nedrīkstētu ļaut turēt 
nesegtās īsās pozīcijas ilgāku laiku, nekā attaisnojamas aizkavēšanās termiņš, neveicot 
finanšu instrumenta aizņemšanos, jo tirgus uzturētāji nav atbrīvoti no saistībām veikt 
norēķinus. 

5. Kompetento iestāžu pilnvaras iejaukties
 Īsās pozīcijas pārdošanas un CDS darījumu ierobežojumu nelabvēlīgu notikumu 

gadījumā
Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, ar ko kompetentām valstu iestādēm piešķir 
paplašinātas pilnvaras, lai reaģētu nelabvēlīgu notikumu gadījumā. Referents iesaka tādā pašā 
veidā pamatot ierosinājumu regulatoriem piešķirt pilnvaras šādās situācijās ieviest noteikumus 
par cenas paaugstināšanu — noteikt īsās pozīcijas pārdošanas minimālo cenu. 

 Iespējami īsās pozīcijas pārdošanas ierobežojumi būtiska cenu samazinājuma 
gadījumā

Referents principā atbalsta šo pasākumu. Referents uzskata, ka lai nodrošinātu konsekventu 
piemērošanu iekšējā tirgū un saglabātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, ierobežojumi 
attiecībā uz kādu konkrētu finanšu instrumentu būtu jāpiemēro attiecībā uz visiem darījumiem 
un neatkarīgi no tā, kur tie tiek veikti. 

6.EVTI pilnvaras iejaukties
 EVTI veikta koordinācija
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Referents atbalsta EVTI piešķirtās koordinācijas pilnvaras. Referents atbalsta arī to, ka EVTI 
pieņem pamatnostādnes par visiem pasākumiem, kas var izraisīt valstu kompetento iestāžu 
atšķirīgu interpretāciju. 

 EVTI pilnvaras iejaukties
Referente ir gandarīts par pilnvarām, kuras EVTI piešķirtas Komisijas priekšlikumā. Komisija 
ir pilnībā izmantojusi EVTI regulas sniegtās iespējas. EVTI piešķirtās pilnvaras ļauj saskaņoti 
īstenot ārkārtas pasākumus Eiropas Savienības līmenī.


