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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 direktīvai par finanšu instrumentu 
tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK 
(pārstrādāta versija)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0656),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, kā arī 53. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0382/2011),

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

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 1. marta vēstuli Ekonomikas un monetārajai 
komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetāro lietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, kā 
arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba 
grupa uzskata, ka priekšlikums neietver nekādus citus būtiskus grozījumus kā vienīgi tajā 
vai konsultatīvā darba grupas atzinumā skaidri norādītos grozījumus un tā kā attiecībā uz 
iepriekšējo tiesību aktu neizmainīto normu kodifikāciju kopā ar šīm izmaiņām 
priekšlikums paredz vienīgi spēkā esošo aktu kodifikāciju, nemainot to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

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

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

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Finanšu krīze norādījusi vājās vietas 
finanšu tirgu darbībā un pārredzamībā. 
Finanšu tirgu izaugsme ir radījusi 
vajadzību nostiprināt finanšu instrumentu 
tirgu regulēšanas sistēmu, lai palielinātu 
pārredzamību, labāk aizsargātu 
ieguldītājus, stiprinātu uzticēšanos, 
samazinātu neregulēto jomu skaitu un 
nodrošinātu, ka uzraudzītāji ir atbilstoši 
pilnvaroti, lai veiktu savus pienākumus.

(4) Finanšu krīze norādījusi vājās vietas 
finanšu tirgu darbībā un pārredzamībā. 
Finanšu tirgu izaugsme ir radījusi 
vajadzību nostiprināt finanšu instrumentu 
tirgu, tostarp ārpusbiržas tirdzniecības 
šādos tirgos, regulēšanas sistēmu, lai 
palielinātu pārredzamību, labāk aizsargātu 
ieguldītājus, stiprinātu uzticēšanos, 
samazinātu neregulēto jomu skaitu un 
nodrošinātu, ka uzraudzītāji ir atbilstoši 
pilnvaroti, lai veiktu savus pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulatīvās iestādes starptautiskā 
līmenī ir atzinušas, ka trūkumi vairāku 
finanšu iestāžu korporatīvajā pārvaldībā, 
tostarp efektīvu pārbaužu un saskaņotības 
trūkums, ir palīdzējis radīt finanšu krīzi. 
Pārmērīga un neapdomīga riska 
uzņemšanās var izraisīt konkrētās finanšu 
iestādes bankrotu un radīt sistēmiskas 
problēmas dalībvalstīs un globālā mērogā. 
Nepareiza uzņēmumu rīcība, sniedzot 
pakalpojumus klientiem, var radīt 
zaudējumus ieguldītājiem un mazināt 
ieguldītāju uzticēšanos. Lai cīnītos ar 
negatīvo ietekmi, kas var rasties šo 
korporatīvās pārvaldības pasākumu 
trūkumu dēļ, šīs direktīvas noteikumi 
jāpapildina ar sīkāk izstrādātiem 
principiem un obligātajiem standartiem. 
Šie principi un standarti jāpiemēro, ņemot 
vērā ieguldījumu sabiedrību raksturu, 

(5) Regulatīvās iestādes starptautiskā 
līmenī ir atzinušas, ka trūkumi vairāku 
finanšu iestāžu korporatīvajā pārvaldībā, 
tostarp efektīvu pārbaužu un saskaņotības 
trūkums, ir palīdzējis radīt finanšu krīzi. 
Pārmērīga un neapdomīga riska 
uzņemšanās var izraisīt konkrētās finanšu 
iestādes bankrotu un radīt sistēmiskas
problēmas dalībvalstīs un globālā mērogā. 
Nepareiza uzņēmumu rīcība, sniedzot 
pakalpojumus klientiem, var radīt 
zaudējumus ieguldītājiem un mazināt 
ieguldītāju uzticēšanos. Lai cīnītos ar 
negatīvo ietekmi, kas var rasties šo 
korporatīvās pārvaldības pasākumu 
trūkumu dēļ, šīs direktīvas noteikumi 
jāpapildina ar sīkāk izstrādātiem 
principiem un obligātajiem standartiem. 
Šie principi un standarti jāpiemēro, ņemot 
vērā ieguldījumu sabiedrību raksturu, 
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apjomu un sarežģītību. apjomu un sarežģītību. Attiecīgajos 
pasākumos jāietver ierobežojumi attiecībā 
uz direktoru skaitu finanšu iestādēs. Šie 
pasākumi jāpiemēro, ņemot vērā šādu 
iestāžu efektīvas pārvaldības prasības, 
vajadzības gadījumā vienlaikus ļaujot 
šādu sabiedrību direktoriem jo īpaši 
turpināt ieņemt direktora amatu 
bezpeļņas organizācijās saskaņā ar 
uzņēmumu sociālo atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Direktīva 2004/39/EK tagad ir daļēji 
pārskatīta, izveidojot šo jauno direktīvu, un 
daļēji aizstāta ar Regulu (ES) Nr. …/… 
(FITR). Šiem abiem juridiskajiem 
instrumentiem kopā būtu jāveido tiesiskais 
regulējums, kurā noteiktas prasības, kas 
piemērojamas ieguldījumu sabiedrībām, 
regulētiem tirgiem, datu pārskatu 
sniegšanas pakalpojumu uzņēmumiem un 
trešo valstu uzņēmumiem, kas veic 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
Savienībā. Tādējādi šī direktīva būtu jālasa 
kopā ar regulu. Direktīvā būtu jāietver 
noteikumi par uzņēmējdarbības atļaujām, 
būtiskas līdzdalības iegūšanu, brīvības 
veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvības īstenošanu, 
ieguldījumu sabiedrību darbības 
nosacījumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju 
aizsardzību, piederības dalībvalsts un 
uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības iestāžu 
pilnvarām un sankciju režīmu. Tā kā šā 
priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, priekšlikums būtu jābalsta 
uz LESD 53. panta 1. punktu. Direktīvas 

(7) Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Direktīva 2004/39/EK tagad ir daļēji 
pārskatīta, izveidojot šo jauno direktīvu, un 
daļēji aizstāta ar Regulu (ES) Nr. …/… 
(FITR). Šiem abiem juridiskajiem 
instrumentiem kopā būtu jāveido tiesiskais 
regulējums, kurā noteiktas prasības, kas 
piemērojamas ieguldījumu sabiedrībām, 
regulētiem tirgiem, datu pārskatu 
sniegšanas pakalpojumu uzņēmumiem un 
trešo valstu finanšu iestādēm, kas veic 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
Savienībā. Tādējādi šī direktīva būtu jālasa 
kopā ar regulu. Direktīvā būtu jāietver 
noteikumi par uzņēmējdarbības atļaujām, 
būtiskas līdzdalības iegūšanu, brīvības 
veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvības īstenošanu, 
ieguldījumu sabiedrību darbības 
nosacījumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju 
aizsardzību, piederības dalībvalsts un 
uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības iestāžu 
pilnvarām un sankciju režīmu. Tā kā šā 
priekšlikuma galvenais mērķis un 
priekšmets ir saskaņot valstu noteikumus 
minētajās jomās, priekšlikums būtu jābalsta 
uz LESD 53. panta 1. punktu. Direktīvas 
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forma ir piemērota, lai īstenošanas 
noteikumus šīs direktīvas darbības jomās 
vajadzības gadījumā varētu mainīt, 
piemērojot tos jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai.

forma ir piemērota, lai īstenošanas 
noteikumus šīs direktīvas darbības jomās 
vajadzības gadījumā varētu mainīt, 
piemērojot tos jebkādām konkrētā tirgus 
vajadzībām un katras dalībvalsts tiesību 
sistēmai.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 
nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās izpilda klientu 
pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji 
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. 
Deleģētajos tiesību aktos būtu jānosaka
tehniskie kritēriji, lai noteiktu, vai darbība 
ir papildu darbība pamata uzņēmējdarbībai. 

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 
nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās izpilda klientu 
pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija Direktīvas 
2006/48/EK par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu1 nozīmē, nebūtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. 
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Klientu rīkojumu izpildē savā vārdā būtu 
jāietver uzņēmumi, kuri izpilda dažādu 
klientu rīkojumus, pamatojoties uz 
saskaņotu pamatsummu (dienas kārtības 
tirdzniecība), kas būtu jāuzskata par 
uzņēmumiem, kas rīkojas kā principāli, un 
tiem būtu jāpiemēro šīs direktīvas 
noteikumi gan attiecībā uz klientu 
rīkojumu izpildi, gan darbības veikšanu 
savā vārdā. Finanšu instrumentu rīkojumu 
izpilde, ko veic kā papildu darbību starp 
divām personām, kuru pamata 
uzņēmējdarbība grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.

Ņemot vērā šajā direktīvā paredzētos 
kritērijus, regulējošos tehniskajos 
standartos būtu jāprecizē tehniskie 
kritēriji, lai noteiktu, vai darbība ir papildu 
darbība pamata uzņēmējdarbībai. Klientu 
rīkojumu izpildē savā vārdā būtu jāietver 
uzņēmumi, kuri izpilda dažādu klientu 
rīkojumus, pamatojoties uz saskaņotu 
pamatsummu (dienas kārtības 
tirdzniecība), kas būtu jāuzskata par 
uzņēmumiem, kas rīkojas kā principāli, un 
tiem būtu jāpiemēro šīs direktīvas 
noteikumi gan attiecībā uz klientu 
rīkojumu izpildi, gan darbības veikšanu 
savā vārdā. Finanšu instrumentu rīkojumu 
izpilde, ko veic kā papildu darbību starp 
divām personām, kuru pamata 
uzņēmējdarbība grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.
____________________

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

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
personas datu aizsardzības tiesību 
ievērošana saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija 
Direktīvu 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 

svītrots
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elektronisko komunikāciju nozarē 
(direktīva par privāto dzīvi un 
elektronisko komunikāciju), ar kurām 
nosaka šīs direktīvas piemērošanas 
nolūkā izmantoto personas datu apstrādi. 
EVTI veikto personas datu apstrādi, 
piemērojot šo direktīvu, nosaka ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulu (ES) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Komisijas 2006. gada 10. augusta 
Direktīva 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz 
ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām 
prasībām un darbības nosacījumiem un 
terminu definīcijām minētās direktīvas 
mērķiem, dalībvalstīm ļauj ieguldījumu 
sabiedrību organizatorisko prasību 
kontekstā pieprasīt ierakstīt telefonsarunas 
vai elektronisko saziņu, kas ir saistīta ar 
klientu rīkojumiem. To telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas reģistrēšana, kas ir 
saistīta ar klientu rīkojumiem, ir atbilstīga 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un 
pamatota, lai stiprinātu ieguldītāju 
aizsardzību, uzlabotu tirgus uzraudzību un 
palielinātu tiesisko noteiktību ieguldījumu 
sabiedrību un to klientu interesēs. Šādas 
reģistrēšanas nozīme ir minēta arī Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejas 
2010. gada 29. jūlijā izdotajās tehniskajās 
konsultācijās Eiropas Komisijai. Šo 
iemeslu dēļ ir lietderīgi šajā direktīvā 

(42) Komisijas 2006. gada 10. augusta 
Direktīva 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz 
ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām 
prasībām un darbības nosacījumiem un 
terminu definīcijām minētās direktīvas 
mērķiem, dalībvalstīm ļauj ieguldījumu 
sabiedrību organizatorisko prasību 
kontekstā pieprasīt ierakstīt telefonsarunas 
vai elektronisko saziņu, kas ir saistīta ar 
klientu rīkojumiem. To telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas reģistrēšana, kas ir 
saistīta ar klientu rīkojumiem, ir atbilstīga 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un 
pamatota, lai stiprinātu ieguldītāju 
aizsardzību, uzlabotu tirgus uzraudzību un 
palielinātu tiesisko noteiktību ieguldījumu 
sabiedrību un to klientu interesēs. Šādas 
reģistrēšanas nozīme ir minēta arī Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejas 
2010. gada 29. jūlijā izdotajās tehniskajās 
konsultācijās Eiropas Komisijai. Šo 
iemeslu dēļ ir lietderīgi šajā direktīvā 
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paredzēt principus vispārējam režīmam 
attiecībā uz to telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas ierakstīšanu, kas ir 
saistīti ar klientu rīkojumiem.

paredzēt principus vispārējam režīmam 
attiecībā uz to telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas ierakstīšanu, kas ir 
saistīti ar klientu rīkojumiem, vai attiecīgu 
dokumentāciju, kas ietver šādu 
telefonsarunu vai elektroniskās saziņas 
saturu, piemēram, protokoliem.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Dalībvalstīm būtu jānodrošina tiesības 
uz personas datu aizsardzību saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un Direktīvu 2002/58/EK. Šī 
aizsardzība būtu jo īpaši jāievēro, 
reģistrējot telefonsarunas un elektronisko 
saziņu, kā paredzēts 13. pantā nolūkos.

(43) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
personas datu aizsardzības tiesību 
ievērošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvu 
2002/58/EK par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē2 (direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju), ar kurām nosaka šīs 
direktīvas piemērošanas nolūkā izmantoto 
personas datu apstrādi. Šī aizsardzība būtu 
jo īpaši jāievēro, reģistrējot telefonsarunas 
un elektronisko saziņu. Personas datu 
apstrādi, ko veic Eiropas uzraudzības 
iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde) (EVTI), kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1095/20103, piemērojot šo direktīvu, 
nosaka ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra 
Regulu (ES) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti4.
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____________________

1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
2 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
3 OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
4 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Pēdējos desmit gados ievērojami 
attīstījušās tirdzniecības tehnoloģijas, un 
tagad tirgus dalībnieki tās plaši izmanto. 
Daudzi tirgus dalībnieki tagad izmanto 
algoritmisko tirdzniecību, kurā datora
algoritms automātiski nosaka rīkojuma 
aspektus ar minimālu cilvēka līdzdalību vai 
bez tās. Īpašs algoritmiskās tirdzniecības 
paveids ir ļoti bieži tirdzniecības darījumi, 
kad tirdzniecības sistēma ļoti ātri analizē 
tirgus datus vai signālus un pēc tam, 
balstoties uz šo analīzi, ļoti īsā laikā nosūta 
vai atjaunina lielu rīkojumu skaitu. Ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus parasti 
izmanto tirgotāji, kas veic tirdzniecību ar 
savu kapitālu, un būtībā tie ir nevis 
atsevišķa stratēģija, bet sarežģītas 
tehnoloģijas izmantošana, īstenojot 
tradicionālākas tirdzniecības stratēģijas, 
piemēram, tirgus veidošanu vai arbitrāžu.

(44) Pēdējos desmit gados ievērojami 
attīstījušās tirdzniecības tehnoloģijas, un 
tagad tirgus dalībnieki tās plaši izmanto. 
Daudzi tirgus dalībnieki tagad izmanto 
algoritmisko tirdzniecību, kurā datora 
algoritms automātiski nosaka rīkojuma 
aspektus ar minimālu cilvēka līdzdalību vai 
bez tās. Īpašs algoritmiskās tirdzniecības 
paveids ir ļoti bieži tirdzniecības darījumi, 
kad tirdzniecības sistēma ļoti ātri, parasti 
milisekundēs vai mikrosekundēs, analizē 
tirgus datus vai signālus un pēc tam, 
balstoties uz šo analīzi, ļoti īsā laikā nosūta 
vai atjaunina lielu rīkojumu skaitu. Ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus parasti 
izmanto tirgotāji, kas veic tirdzniecību ar 
savu kapitālu, un būtībā tie ir nevis 
atsevišķa stratēģija, bet var ietvert 
sarežģītas tehnoloģijas izmantošanu, 
īstenojot tradicionālākas tirdzniecības 
stratēģijas, piemēram, tirgus veidošanu vai 
arbitrāžu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu 
elektronisku piekļuvi vai garantētu un tiešu 
piekļuvi tirgum. Tirdzniecības tehnoloģija 
ir devusi ieguvumus tirgum un tirgus 
dalībniekiem kopumā, piemēram, plašāku 
dalību tirgos, lielāku likviditāti, cenu 
mazāku starpību, samazinātu īstermiņa 
svārstīgumu un līdzekļus, lai labāk 
izpildītu klientu rīkojumus. Tomēr šī 
tirdzniecības tehnoloģija rada arī vairākus 
potenciālus riskus, piemēram, lielāku 
tirdzniecības vietu sistēmu pārslodzes risku 
lielāka rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 
tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 
kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. Turklāt pastāv risks, ka 
algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
pārmērīgi reaģē uz citiem notikumiem 
tirgū, kas var palielināt svārstīgumu, ja 
tirgū jau pastāv kāda problēma. Visbeidzot, 
algoritmiskā tirdzniecība vai ļoti bieža 
tirdzniecība nepareizas tās izmantošanas 
gadījumā var pati radīt zināmas 
ļaunprātīgas darbības formas.

(46) Ļoti biežu tirdzniecības darījumu
tehnoloģijas izmantošana ir palielinājusi 
ieguldītāju tirdzniecības ātrumu, spējas un 
sarežģītību. Tāpat tā ļauj tirgus 
dalībniekiem atvieglot saviem klientiem 
tiešu piekļuvi tirgiem, izmantojot to 
tirdzniecības sistēmas, tiešu elektronisku 
piekļuvi vai garantētu un tiešu piekļuvi 
tirgum. Tirdzniecības tehnoloģija ir devusi 
ieguvumus tirgum un tirgus dalībniekiem 
kopumā, piemēram, plašāku dalību tirgos, 
lielāku likviditāti, cenu mazāku starpību, 
samazinātu īstermiņa svārstīgumu un 
līdzekļus, lai labāk izpildītu klientu 
rīkojumus. Tomēr šī ļoti biežu 
tirdzniecības darījumu tehnoloģija rada arī 
vairākus potenciālus riskus, piemēram, 
lielāku tirdzniecības vietu sistēmu 
pārslodzes risku lielāka rīkojumu apjoma 
dēļ, algoritmiskās tirdzniecības riskus 
izveidot dubultus vai kļūdainus rīkojumus 
vai citus tās darbības traucējumus, kas var 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību. Turklāt 
pastāv risks, ka algoritmiskās tirdzniecības 
sistēmas pārmērīgi reaģē uz citiem 
notikumiem tirgū, kas var palielināt 
svārstīgumu, ja tirgū jau pastāv kāda 
problēma. Visbeidzot, algoritmiskā 
tirdzniecība vai ļoti bieža tirdzniecība 
nepareizas tās izmantošanas gadījumā var 
pati radīt zināmas ļaunprātīgas darbības 
formas.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
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var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kuriem piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz visu to 
tirdzniecības vietu organizētājiem, kurām
piekļūs šādas sabiedrības. Būtu vēlams 
nodrošināt, lai uzņēmumiem, kas veic ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, būtu 
atbilstoša atļauja, ja tie ir tirdzniecības 
vietas tieši locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz 
tiem attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti. 
Tāpat ir lietderīgi izbeigt tiešas 
elektroniskas piekļuves prakses 
īstenošanu, lai novērstu iespēju, ka 
sabiedrības ar nepietiekamiem kontroles 
pasākumiem rada neprognozējamus 
tirgus apstākļus, un nodrošinātu to, ka 
tirgus dalībniekus var identificēt un saukt 
pie atbildības par jebkādu 
neprognozējamu apstākļu radīšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Uzņēmumiem un tirdzniecības vietām 
būtu jāizveido spēcīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka automātiskā tirdzniecība 
neapdraud pienācīgu tirgus darbību un to 
nevar izmantot ļaunprātīgos nolūkos. 
Tirdzniecības vietām būtu jānodrošina arī, 
lai to tirdzniecības sistēmas būtu elastīgas 
un atbilstoši pārbaudītas darbam ar lielāku 
rīkojumu plūsmu vai spriedzi tirgū un 
aprīkotas ar bloķēšanas sistēmām, lai uz 
laiku pārtrauktu tirdzniecību pēkšņu un 
negaidītu cenu svārstību gadījumā.

(48) Uzņēmumiem un tirdzniecības vietām 
būtu jāizveido spēcīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ļoti bieži tirdzniecības 
darījumi un automātiskā tirdzniecība 
neapdraud pienācīgu tirgus darbību un to 
nevar izmantot ļaunprātīgos nolūkos. 
Tirdzniecības vietām būtu jānodrošina arī, 
lai to tirdzniecības sistēmas būtu elastīgas 
un atbilstoši pārbaudītas darbam ar lielāku 
rīkojumu plūsmu vai spriedzi tirgū un 
aprīkotas ar bloķēšanas sistēmām, lai uz 
laiku pārtrauktu tirdzniecību pēkšņu un 
negaidītu cenu svārstību gadījumā.

Or. en



PR\895700LV.doc 15/129 PE485.882v01-00

LV

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Ir jānodrošina arī tas, ka 
tirdzniecības vietu maksas struktūras ir 
pārredzamas, nediskriminējošās un 
taisnīgas un ka tās nav veidotas, lai radītu 
neprognozējamus tirgus apstākļus. Tāpēc 
ir lietderīgi piemērot augstāku maksu 
tādai praksei kā liela pasūtījuma vai tā 
daļas atsaukšanai, kas var radīt šādus 
neprognozējamus apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina 
tiešu elektronisku piekļuvi tirgiem, jo šie 
uzņēmumi var veikt elektronisko 
tirdzniecību, dodot tālāku elektronisku 
piekļuvi tirgum un radot daudzus līdzīgus 
riskus. Tāpat ir lietderīgi, ka uzņēmumi, 
kas sniedz tiešu elektronisku piekļuvi, 
nodrošina, lai personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, būtu atbilstoši kvalificētas 
un pakalpojuma izmantošanai tiktu veikta 
riska kontrole. Deleģētajos aktos būtu 
sīkāk jāizstrādā organizatoriskās prasības 
attiecībā uz šīm jaunajām tirdzniecības 
formām. Būtu jānodrošina, lai šīs 
prasības vajadzības gadījumā var grozīt 
atbilstoši turpmākām inovācijām un 

svītrots
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attīstībai šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Ļoti biežus tirdzniecības darījumus 
sekmē tirgus dalībnieku sistēmu fiziska 
līdzāsatrašanās tirdzniecības vietas 
saskanības noteikšanas programmai. Lai 
nodrošinātu prognozējamus un taisnīgus 
tirdzniecības apstākļus, ir jāpieprasa, lai 
tirdzniecības vietās nodrošinātu šādus 
līdzāsatrašanās pakalpojumus, 
pamatojoties uz nediskriminējošu, 
taisnīgu un pārredzamu pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51a) Dalībvalstīm jo īpaši ir jānodrošina, 
lai ieguldījumu sabiedrību radītie 
ieguldījumu produkti vai strukturētie 
noguldījumi pārdošanai profesionāliem 
vai privātiem klientiem atbilstu noteiktā 
mērķa tirgus vajadzībām attiecīgajā 
klientu kategorijā. Turklāt dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka ieguldījumu sabiedrības 
veic saprātīgus pasākumus, lai 
ieguldījumu produkts tiktu pārdots un 
izplatīts mērķa grupas klientu vidū.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu 
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par 
saņemto pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk 
ierobežot uzņēmumu iespēja pieņemt vai 
saņemt pamudinājumus no trešām 
personām, īpaši no emitentiem vai 
produktu piegādātājiem, sniedzot 
atsevišķas ieguldījumu konsultācijas 
pakalpojumu un veicot portfeļu 
pārvaldību. Šādos gadījumos vajadzētu 
atļaut tikai ierobežotus nemonetārus 
labumus, piemēram, apmācības par 
produktu īpašībām, ja tas neietekmē 
ieguldījumu sabiedrību spēju rīkoties 
klientu interesēs, kā tas sīkāk paskaidrots 
Direktīvā 2006/73/EK.

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai klientiem tiek sniegtas ieguldījumu 
konsultācijas saistībā ar trešo personu 
stimulu pieņemšanu vai saņemšanu, un 
vai ieguldījumu sabiedrības klientiem 
sniedz ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības periodisko novērtējumu. Ir 
lietderīgi arī pieprasīt ieguldījumu 
sabiedrībām paskaidrot klientiem tiem 
sniegto konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk 
izstrādātu tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka konsultācija tiek sniegta saistībā ar 
trešo personu stimulu pieņemšanu vai 
saņemšanu. Veicot portfeļu pārvaldību, 
ieguldījumu sabiedrībai pirms vienošanās 
ir jāinformē klients par stimulu paredzēto 
apjomu un periodiskajos ziņojumos ir 
jāatklāj informācija par visiem 
maksātajiem vai saņemtajiem stimuliem.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Ieguldījumu sabiedrību sniegtā 
informācija klientiem saistībā ar to 
rīkojumu izpildes politiku bieži ir vispārīga 
un standartizēta un neļauj klientiem 
saprast, kā rīkojums tiks izpildīts, un 
pārbaudīt uzņēmumu atbilstību saistībām 
izpildīt rīkojumus ar vislabākajiem 
nosacījumiem klientiem. Lai uzlabotu 
ieguldītāju aizsardzību, ir lietderīgi precizēt 
principus attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību sniegto informāciju saviem 
klientiem par rīkojumu izpildes politiku un 
noteikt prasību sabiedrībām katru gadu 
darīt publiski pieejamu piecu labāko 
tirdzniecības vietu sarakstu katrā finanšu 
instrumentu kategorijā, kurās tās 
izpildījušas klientu rīkojumus iepriekšējā 
gadā.

(60) Ieguldījumu sabiedrību sniegtā 
informācija klientiem saistībā ar to 
rīkojumu izpildes politiku bieži ir vispārīga 
un standartizēta un neļauj klientiem 
saprast, kā rīkojums tiks izpildīts, un 
pārbaudīt uzņēmumu atbilstību saistībām 
izpildīt rīkojumus ar vislabākajiem 
nosacījumiem klientiem. Lai uzlabotu 
ieguldītāju aizsardzību, ir lietderīgi precizēt 
principus attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību sniegto informāciju saviem 
klientiem par rīkojumu izpildes politiku un 
noteikt prasību sabiedrībām katru gadu 
darīt publiski pieejamu piecu labāko 
tirdzniecības vietu sarakstu katrā finanšu 
instrumentu kategorijā, kurās tās 
izpildījušas klientu rīkojumus iepriekšējā 
gadā, kā arī ņemt vērā šo informāciju un 
to, kuru attiecībā uz izpildes kvalitāti 
publisko tirdzniecības vietas savās izpildes 
paraugprakses politiskajās nostādnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Finanšu krīze ir pierādījusi, ka 
klientiem, kas nav privātie klienti, ir 
ierobežotas iespējas novērtēt savu 
ieguldījumu risku. Lai gan būtu 
jāapstiprina, ka vajadzētu stiprināt 
uzņēmējdarbības veikšanas noteikumus 
tiem ieguldītājiem, kam visvairāk 
nepieciešama aizsardzība, ir lietderīgi 
pielāgot dažādu kategoriju klientiem 
piemērojamās prasības. Tāpēc dažās 

(67) Finanšu krīze ir pierādījusi, ka 
klientiem, kas nav privātie klienti, ir 
ierobežotas iespējas novērtēt savu 
ieguldījumu risku. Lai gan būtu 
jāapstiprina, ka vajadzētu stiprināt 
uzņēmējdarbības veikšanas noteikumus 
tiem ieguldītājiem, kam visvairāk 
nepieciešama aizsardzība, ir lietderīgi 
pielāgot dažādu kategoriju klientiem 
piemērojamās prasības. Tāpēc dažās 
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informācijas un pārskatu sniegšanas 
prasībās ir lietderīgi iekļaut attiecības ar 
tiesīgiem darījumu partneriem. Jo īpaši 
vajadzētu būt atbilstošām prasībām par 
klientu finanšu instrumentu un naudas 
uzraudzību, kā arī informācijas un pārskatu 
sniegšanas prasībām attiecībā uz 
sarežģītākiem finanšu instrumentiem un 
darījumiem. Lai labāk definētu pašvaldību 
un vietējo publiskā sektora iestāžu 
klasifikāciju, tās skaidri jāizslēdz no to 
tiesīgo darījumu partneru un klientu 
saraksta, kas uzskatāmi par profesionāļiem, 
tomēr ļaujot šiem klientiem pēc 
pieprasījuma saņemt tādu pieeju, ko 
piemēro profesionāliem klientiem.

informācijas un pārskatu sniegšanas 
prasībās ir lietderīgi iekļaut attiecības ar 
tiesīgiem darījumu partneriem. Jo īpaši 
vajadzētu būt atbilstošām prasībām par 
klientu finanšu instrumentu un naudas 
uzraudzību, kā arī informācijas un pārskatu 
sniegšanas prasībām attiecībā uz 
sarežģītākiem finanšu instrumentiem un 
darījumiem. Lai labāk atspoguļotu
pašvaldību un vietējo publiskā sektora 
iestāžu, kurām nevajadzētu veikt darbības 
ar spekulatīviem instrumentiem,
uzdevumus, tās skaidri jāizslēdz no to 
tiesīgo darījumu partneru un klientu 
saraksta, kas uzskatāmi par profesionāļiem, 
tomēr ļaujot šiem klientiem pēc 
pieprasījuma saņemt tādu pieeju, ko 
piemēro profesionāliem klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Dalībvalstis aizsargā fizisko personu 
tiesības uz privāto dzīvi attiecībā uz 
personas datu apstrādi saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 
24. oktobris) par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem vai klientiem, kuri ir atteikušies 
no konkrētiem aizsardzības pasākumiem, 
lai saņemtu profesionāliem klientiem
piemērotu attieksmi, vienmēr būtu 
jāizveido uzņēmuma filiāle Savienībā. 
Savienībai jāizsniedz attiecīga atļauja un 
jāuzrauga filiāles izveidošana. Starp 
attiecīgo kompetento iestādi un trešās 
valsts kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Konsolidētu datu sistēmas 
komercrisinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības informāciju. Paredzētā 

(78) Tā kā ir ieviesta tāda tirgus uzbūve, 
kas paredz konkurenci starp vairākām 
tirdzniecības vietām, ir būtiski, lai pēc 
iespējas drīzāk sāktu darboties efektīva 
konsolidētu datu sistēma. Konsolidētu 
datu sistēmas komercrisinājuma ieviešana 
kapitāla vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
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risinājuma pamatā ir to piegādātāju 
apstiprināta atļauja, kas darbojas saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem un pārraudzītiem 
parametriem, kuri konkurē cits ar citu, lai 
iegūtu tehniski sarežģītus un inovatīvus 
risinājumus, kas iespējami lielā mērā 
sniegtu ieguldījumu tirgū.

integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības informāciju. Paredzētā 
risinājuma pamatā ir to piegādātāju 
apstiprināta atļauja, kas darbojas saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem un pārraudzītiem 
parametriem, kuri konkurē cits ar citu, lai 
iegūtu tehniski sarežģītus un inovatīvus 
risinājumus, kas iespējami lielā mērā 
sniegtu ieguldījumu tirgū. Lai sekmētu 
stabilas konsolidētu datu sistēmas agrīnu 
attīstību, Komisijai pēc iespējas drīzāk 
vajadzētu pieņemt deleģētus aktus, 
precizējot konkrētus aspektus attiecībā uz 
konsolidētu datu sistēmu nodrošinātāju 
pienākumu sniegt informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
ierobežotu jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumu. Šo ierobežojumu būtu 
jāspēj piemērot individuāliem darījumiem, 
kā arī laika gaitā izveidotām pozīcijām. Jo 
īpaši otrajā gadījumā kompetentajai 
iestādei būtu jānodrošina, ka šie pozīciju 
ierobežojumi būtu nediskriminējoši, skaidri 
definēti, lai tajos būtu pietiekami ņemta 
vērā attiecīgā tirgus specifika un tie būtu 
nepieciešami, lai nodrošinātu tirgus 
integritāti un pienācīgu darbību.

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
ierobežotu jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumu. Šo ierobežojumu būtu 
jāspēj piemērot individuāliem darījumiem, 
kā arī laika gaitā izveidotām pozīcijām. Jo 
īpaši otrajā gadījumā kompetentajai 
iestādei būtu jānodrošina, ka šie pozīciju 
ierobežojumi būtu nediskriminējoši, skaidri 
definēti, lai tajos būtu pietiekami ņemta 
vērā attiecīgā tirgus specifika un tie būtu 
nepieciešami, lai nodrošinātu tirgus 
integritāti un pienācīgu darbību. Šiem 
ierobežojumiem jo īpaši būtu jāatšķiras 
pozīcijām, kuras objektīvi samazina 
apdraudējumu, kas ir tieši saistīts ar 
komercdarbību ar precēm, un citām 
pozīcijām.



PE485.882v01-00 22/129 PR\895700LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
86. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86) Visām tirdzniecības vietām, kas 
piedāvā tirdzniecību ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, vajadzētu būt izveidotiem 
atbilstošiem ierobežojumiem vai 
alternatīviem pasākumiem, lai atbalstītu 
likviditāti, novērstu tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinātu pienācīgus 
cenu un lēmumu pieņemšanas 
nosacījumus. EVTI būtu jāglabā un 
jāpublicē visu šādu spēkā esošo pasākumu 
apkopojumu saraksts. Šie ierobežojumi un 
pasākumi būtu jāpiemēro saskaņotā veidā, 
ņemot vērā attiecīgā tirgus raksturīgās 
īpašības. Būtu skaidri jādefinē, uz ko tie 
attiecas, un jebkādi izņēmumi tajos, kā arī 
attiecīgās kvantitatīvās robežvērtības, kas 
veido ierobežojumus vai var likt ievērot 
citas saistības. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, 
tostarp ar mērķi novērst jebkādu atšķirīgu 
ierobežojumu vai pasākumu ietekmi, ja tos 
piemēro salīdzināmiem līgumiem dažādās 
tirdzniecības vietās.

(86) Visām tirdzniecības vietām, kas 
piedāvā tirdzniecību ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, vajadzētu būt izveidotiem 
atbilstošiem ierobežojumiem, lai atbalstītu 
likviditāti, novērstu tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinātu pienācīgus 
cenu un lēmumu pieņemšanas 
nosacījumus. EVTI būtu jāglabā un 
jāpublicē visu šādu spēkā esošo pasākumu 
apkopojumu saraksts. Šie ierobežojumi 
būtu jāpiemēro saskaņotā veidā, ņemot 
vērā attiecīgā tirgus raksturīgās īpašības. 
Būtu skaidri jādefinē, uz ko tie attiecas, un 
jebkādi izņēmumi tajos, kā arī attiecīgās 
kvantitatīvās robežvērtības, kas veido 
ierobežojumus vai var likt ievērot citas 
saistības. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt regulatīvus tehniskos 
standartus, tostarp ar mērķi novērst 
jebkādu atšķirīgu ierobežojumu ietekmi, ja 
tos piemēro salīdzināmiem līgumiem 
dažādās tirdzniecības vietās.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
86.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86a) Dalībvalstīm jānosaka prasība, lai 
regulētie tirgi un daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu (MTF) un regulēto 
tirdzniecības sistēmu (OTF) organizētāji, 
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kas pieņem tirgošanai vai tirgo 
atvasinātus preču instrumentus, papildus 
ex ante pozīciju ierobežojumiem piemēro 
šādus citus kontroles veidus pozīcijām, 
kas nepieciešamas, lai nodrošinātu tirgu 
sakārtotu darbību un jo īpaši samazinātu 
tirgū iespējamās manipulācijas ar 
atvasinājumiem vai pamatprecēm, ko veic 
lielu pozīciju īpašnieki, un lai 
nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki veic 
vajadzīgos pasākumus, lai vajadzības 
gadījumā līgumu noslēgtu fiziski. Šādai 
kontrolei jāietver tirdzniecības vietas 
iespēja pieprasīt locekļiem vai 
dalībniekiem izbeigt vai samazināt 
pozīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
105. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(105) Pēc grozījumu un īstenošanas 
pasākumu projekta pirmās iesniegšanas 
Eiropas Parlamentam vajadzētu būt trīs 
mēnešiem, lai to izskatītu un sniegtu savu 
atzinumu. Tomēr steidzamos un attiecīgi 
pamatotos gadījumos vajadzētu būt 
iespējai šo termiņu saīsināt. Ja minētajā 
termiņā Eiropas Parlaments pieņem 
rezolūciju, Komisijai būtu jāpārskata 
grozījumu vai pasākumu projekts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
106. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(106) Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus,
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu 
attiecībā uz izņēmumiem, definīciju 
skaidrojumiem, plānotās līdzdalības 
iegūšanas ieguldījumu sabiedrībā 
novērtēšanas kritērijiem, ieguldījumu 
sabiedrību organizatoriskajām prasībām, 
interešu konfliktu pārvaldību, ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmējdarbības 
veikšanas saistībām, rīkojumu izpildi ar 
vislabākajiem nosacījumiem klientam, 
klientu rīkojumu apstrādi, darījumiem ar 
tiesīgiem darījumu partneriem, MVU 
izaugsmes tirgiem, trešo valstu uzņēmumu
sākuma kapitāla novērtēšanas 
nosacījumiem, ar sistēmu elastīgumu, 
bloķēšanas sistēmām un ar elektronisko 
tirdzniecību saistītiem pasākumiem, 
finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai, 
finanšu instrumentu tirgošanas 
pārtraukšanu un atcelšanu, līmeņiem, kad 
jāsniedz pārskati par tirgotāju kategoriju 
turētajām pozīcijām, un sadarbību starp 
kompetentajām iestādēm. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija sagatavošanas darbu laikā 
attiecīgi konsultētos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(106) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz izņēmumiem, 
konkrētu definīciju precizēšanu, plānotās 
līdzdalības iegūšanas ieguldījumu 
sabiedrībā novērtēšanas kritērijiem, 
ieguldījumu sabiedrību organizatoriskajām 
prasībām, interešu konfliktu pārvaldību, 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmējdarbības veikšanas saistībām, 
rīkojumu izpildi ar vislabākajiem 
nosacījumiem klientam, klientu rīkojumu 
apstrādi, darījumiem ar tiesīgiem darījumu 
partneriem, MVU izaugsmes tirgiem, trešo 
valstu finanšu iestāžu sākuma kapitāla 
novērtēšanas nosacījumiem, ar sistēmu 
elastīgumu, bloķēšanas sistēmām un ar 
elektronisko tirdzniecību saistītiem 
pasākumiem, finanšu instrumentu pielaidi 
tirdzniecībai, finanšu instrumentu 
tirgošanas pārtraukšanu un atcelšanu, 
līmeņiem, kad jāsniedz pārskati par 
tirgotāju kategoriju turētajām pozīcijām, 
skaidrojumiem par to, kas rada pamatotus 
komerciālus nosacījumus apstiprinātai 
publicēšanas struktūrai (APA) publiskot 
informāciju, konsolidētu datu sistēmu 
nodrošinātājiem — nodrošināt piekļuvi 
datu plūsmām, un apstiprinātai ziņošanas 
sistēmai (ARM) — sniegt informāciju, kā 
arī attiecībā uz konsolidētu datu sistēmu 
nodrošinātājiem noteiktās informācijas 
sniegšanas prasības sīkāku precizēšanu 
un sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darbu laikā attiecīgi 
konsultētos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, laicīga un atbilstoša attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Lai nodrošinātu vienotus šīs 
direktīvas piemērošanas nosacījumus, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras attiecībā 
uz tās piemērošanu. Šīs pilnvaras attiecas
uz līdzvērtīgu lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz trešo valstu tiesisko un 
uzraudzības regulējumu, lai trešo valstu 
uzņēmumi varētu sniegt pakalpojumus, un 
tirgotāju kategoriju pārskatu sniegšanu 
EVTI par savām pozīcijām, un šīs 
pilnvaras būtu īstenojamas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(107) Lai nodrošinātu vienotus šīs 
direktīvas piemērošanas nosacījumus, 
Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras attiecībā 
uz tās piemērošanu. Šīm pilnvarām būtu 
jāattiecas uz līdzvērtīgu lēmumu 
pieņemšanu attiecībā uz trešo valstu 
tiesisko un uzraudzības regulējumu, lai 
trešo valstu finanšu iestādes varētu sniegt 
pakalpojumus, un šīs pilnvaras būtu 
īstenojamas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu1.

____________________

1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
109. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(109) Komisijai būtu jāpieņem EVTI 
sagatavotie regulatīvo tehnisko standartu 
projekti saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz 
atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām ieguldījumu sabiedrībām, 
saskaņā ar 9. un 48. pantu attiecībā uz 
vadības struktūru prasībām, saskaņā ar 
12. pantu attiecībā uz būtiskas līdzdalības 

(109) Komisijai būtu jāpieņem EVTI 
sagatavotie regulatīvo tehnisko standartu 
projekti, precizējot kritērijus, ar kuriem 
nosaka, vai darbība ir saistīta ar 
pamatdarbību, saskaņā ar 7. pantu 
attiecībā uz atļauju izsniegšanas un 
noraidīšanas procedūrām ieguldījumu 
sabiedrībām, saskaņā ar 9. un 48. pantu 
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iegūšanu, saskaņā ar 27. pantu attiecībā uz 
pienākumu izpildīt rīkojumus ar 
vislabākajiem nosacījumiem klientiem, 
saskaņā ar 34. un 54. pantu attiecībā uz 
sadarbību un informācijas apmaiņu, 
saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt 
ieguldījumu darbības, saskaņā ar 37. pantu 
attiecībā uz filiāles izveidošanu, saskaņā ar 
44. pantu attiecībā uz trešo valstu 
uzņēmumu pakalpojumu sniegšanu, 
saskaņā ar 63. pantu attiecībā uz atļauju 
izsniegšanas un noraidīšanas procedūrām 
datu pārskatu sniegšanas pakalpojumu 
uzņēmumiem, saskaņā ar 66. un 67. pantu 
attiecībā uz organizatoriskajām prasībām 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām un 
konsolidētu datu sistēmas nodrošinātājiem 
un saskaņā ar 84. pantu attiecībā uz 
sadarbību starp kompetentajām iestādēm. 
Komisijai jāpieņem šie regulatīvo tehnisko 
standartu projekti ar deleģētiem aktiem 
atbilstoši LESD 290. pantam un saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

attiecībā uz vadības struktūru prasībām, 
saskaņā ar 12. pantu attiecībā uz būtiskas 
līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar 27. pantu 
attiecībā uz pienākumu izpildīt rīkojumus 
ar vislabākajiem nosacījumiem klientiem, 
saskaņā ar 34. un 54. pantu attiecībā uz 
sadarbību un informācijas apmaiņu, 
saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt 
ieguldījumu darbības, saskaņā ar 37. pantu 
attiecībā uz filiāles izveidošanu, saskaņā ar 
44. pantu attiecībā uz trešo valstu 
uzņēmumu pakalpojumu sniegšanu saistībā 
ar ierobežoto līgumu skaitu, kurus vienai 
personai atļauts noslēgt konkrētā 
laikposmā, saskaņā ar 63. pantu attiecībā 
uz atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām datu pārskatu sniegšanas 
pakalpojumu uzņēmumiem, saskaņā ar 66. 
un 67. pantu attiecībā uz 
organizatoriskajām prasībām apstiprinātām 
publicēšanas struktūrām un konsolidētu 
datu sistēmas nodrošinātājiem un saskaņā 
ar 84. pantu attiecībā uz sadarbību starp 
kompetentajām iestādēm. Komisijai 
jāpieņem šie regulatīvo tehnisko standartu 
projekti ar deleģētiem aktiem atbilstoši 
LESD 290. pantam un saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Tāpat Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt īstenošanas tehniskos 
standartus ar īstenošanas tiesību aktiem 
atbilstoši LESD 291. pantam un saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
EVTI būtu jāuztic izveidot īstenošanas 
tehnisko standartu projektus iesniegšanai 
Komisijai saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz 

Tāpat Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt īstenošanas tehnisko standartu 
projektus, ko izstrādājusi EVTI attiecībā 
uz atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām ieguldījumu sabiedrībām, 
saskaņā ar 12. pantu attiecībā uz būtiskas 
līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz darījumu pabeigšanas 
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atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām ieguldījumu sabiedrībām, 
saskaņā ar 12. pantu attiecībā uz būtiskas 
līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz darījumu pabeigšanas 
tirdzniecības procesu daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās un regulētās 
tirdzniecības sistēmās, saskaņā ar 32., 33. 
un 53. pantu attiecībā uz instrumentu 
tirgošanas pārtraukšanu un atcelšanu, 
saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
veikt finanšu pakalpojumus un darbības, 
saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz filiāles 
izveidošanu, saskaņā ar 44. pantu attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu, saskaņā ar 60. pantu attiecībā uz 
pārskatu sniegšanu par pozīcijām tirgotāju 
kategorijām, saskaņā ar 78. pantu attiecībā 
uz informācijas nosūtīšanu EVTI, saskaņā 
ar 83. pantu attiecībā uz saistībām 
sadarboties, saskaņā ar 84. pantu attiecībā 
uz sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm, saskaņā ar 85. pantu attiecībā uz 
informācijas apmaiņu un saskaņā ar 
88. pantu attiecībā uz konsultācijām pirms 
atļaujas saņemšanas.

tirdzniecības procesu daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās un regulētās 
tirdzniecības sistēmās, saskaņā ar 32., 33. 
un 53. pantu attiecībā uz instrumentu 
tirgošanas pārtraukšanu un atcelšanu, 
saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
veikt finanšu pakalpojumus un darbības, 
saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz filiāles 
izveidošanu, saskaņā ar 44. pantu attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu, saskaņā ar 60. pantu attiecībā uz 
pārskatu sniegšanu par pozīcijām tirgotāju 
kategorijām, saskaņā ar 78. pantu attiecībā 
uz informācijas nosūtīšanu EVTI, saskaņā 
ar 83. pantu attiecībā uz saistībām 
sadarboties, saskaņā ar 84. pantu attiecībā 
uz sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm, saskaņā ar 85. pantu attiecībā uz 
informācijas apmaiņu un saskaņā ar 
88. pantu attiecībā uz konsultācijām pirms 
atļaujas saņemšanas. Komisijai būtu 
jāpieņem šie īstenošanas tehnisko 
standartu projekti, izmantojot īstenošanas 
aktus atbilstīgi LESD 291. pantam un 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
15. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, regulētiem tirgiem, datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un 
trešo valstu uzņēmumiem, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
ieguldījumu pasākumus Savienībā.

1. Šī direktīva attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, regulētiem tirgiem, datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un 
trešo valstu finanšu iestādēm, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
ieguldījumu pasākumus Eiropas Savienībā.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešo valstu uzņēmumu ieguldījumu 
pakalpojumu vai darbību veikšanu, 
izveidojot filiāli;

b) trešo valstu finanšu iestāžu ieguldījumu 
pakalpojumu vai darbību veikšanu, 
izveidojot filiāli;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

Personām, kurām piemēro atbrīvojumu 
saskaņā ar i) apakšpunktu, nav jāatbilst arī 
šajā apakšpunktā noteiktajām prasībām, 
lai tām varētu piemērot atbrīvojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Eiropas Centrālo banku sistēmas 
dalībniekiem un citām valsts iestādēm, 
kuru funkcijas Savienībā ir līdzīgas, citām 

g) Eiropas Centrālo banku sistēmas 
dalībniekiem un citām valsts iestādēm, 
kuru funkcijas Savienībā ir līdzīgas, citām 
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valsts iestādēm, kuru pienākums ir 
pārvaldīt valsts parādu vai iesaistīties šādā 
pārvaldīšanā Savienībā un starptautiskām 
iestādēm, kuru dalībnieki ir viena vai 
vairākas dalībvalstis;

valsts iestādēm, kuru pienākums ir 
pārvaldīt valsts parādu vai iesaistīties šādā 
pārvaldīšanā Savienībā un starptautiskām 
iestādēm, kuru dalībnieki ir trīs vai 
vairākas dalībvalstis un kuru pienākums ir 
valsts parāda pārvaldība vai kuras ir tajā 
iesaistītas;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) personām, kas: i) personām, kas:
– veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
pasūtījumus, vai

(i) veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
pasūtījumus, 

– sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas 
nav darījumi savā vārdā, tikai saviem 
mātesuzņēmumiem, saviem 
meitasuzņēmumiem vai citiem savu 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem, vai

(ii) sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas 
nav darījumi savā vārdā, tikai saviem 
mātesuzņēmumiem, saviem 
meitasuzņēmumiem vai citiem savu 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem, vai

– sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas 
nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
atvasinātiem līgumiem, kuri minēti 
I pielikuma C iedaļas 10. punktā, vai 
attiecībā uz emisiju kvotām vai to 
atvasinātiem instrumentiem savas 
pamatdarbības klientiem, 

(iii) sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kas 
nav darījumi savā vārdā, attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
atvasinātiem līgumiem, kuri minēti 
I pielikuma C iedaļas 10. punktā, vai 
attiecībā uz emisiju kvotām vai to 
atvasinātiem instrumentiem savas 
pamatdarbības klientiem, 

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē;

ja visos gadījumos:

– tā ir papilddarbība to pamatdarbībai 
uzņēmumu grupu līmenī un ja 
pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
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nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē,

– ja tās reizi gadā attiecīgajai 
kompetentajai iestādei dara zināmu 
pamatojumu, kā dēļ to darbība saskaņā ar 
(i), (ii) un (iii) punktu ir uzskatāma par 
papilddarbību to pamatdarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) personām, kas sniedz ieguldījumu 
konsultācijas, veicot citas profesionālas 
darbības, uz kurām neattiecas šī direktīva, 
ja šādu konsultāciju sniegšana nav 
atsevišķi apmaksāta;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, precizējot, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta kā 
gadījuma darbība.

3. Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) apakšpunktā minēto 
izņēmumu, lai precizētu, kad darbība ir 
veikta kā gadījuma darbība.

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritērijos, lai noteiktu, vai darbība ir 
pamatdarbības papilddarbība, ņem vēra 
vismaz šādus elementus:

svītrots

– tas, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
izmērīt kā tādu, kas samazina riskus, kas 
tieši saistīti ar komercdarbību vai 
finansēšanas darbību;
– darbības veikšanai izmantotais kapitāls.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, precizējot kritērijus, 
lai noteiktu, vai darbība ir uzskatāma par 
papilddarbību pamatdarbībai, ņemot vērā 
vismaz šādus aspektus:
(a) to, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
novērtēt kā tādu, kas samazina riskus, 
kuri ir tieši saistīti ar komercdarbību vai 
finansēšanas darbību;
(b) nepieciešamību nodrošināt, lai 
palīgdarbības veidotu mazāko darbības 
daļu grupas līmenī un iestādes līmenī, ja 
pakalpojumi tiek sniegti tikai citiem tās 
pašas grupas locekļiem;
(c) veikto tirdzniecības darbību vai sniegto 
ieguldījumu pakalpojumu līmeni attiecībā 
pret to finanšu iestāžu nodrošināto līmeni, 
kuras veic tādas pašas darbības vai sniedz 
tādus pašus pakalpojumus;
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
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standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantā
______________

*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „Mazs vai vidējs uzņēmums” šajā 
direktīvā ir uzņēmums, kura vidējais tirgus 
kapitāls ir mazāks nekā 
EUR 100 000 000, balstoties uz gada 
beigu rādītājiem pēdējos trijos 
kalendārajos gados.

12) „Mazs vai vidējs uzņēmums” šajā 
direktīvā ir uzņēmums, kurā nodarbina 
mazāk nekā 250 personu un kura gada 
apgrozījums nepārsniedz 
EUR 50 miljonus vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 43 miljonus.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 18. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) „Kompetentā iestāde” ir iestāde, ko 
izraugās katra dalībvalsts saskaņā ar 
48. pantu, ja šajā direktīvā nav norādīts 
citādi.

18) „Kompetentā iestāde” ir iestāde, ko 
izraugās katra dalībvalsts saskaņā ar 
69. pantu, ja šajā direktīvā nav norādīts 
citādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 27. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27) „Vadības struktūra” ir uzņēmuma 
vadošā struktūra, kas aptver uzraudzības un 
pārvaldības darbības, ir pilnvarota pieņemt 
galīgos lēmumus un tiesīga noteikt 
uzņēmuma stratēģiju, mērķus un vispārējo 
virzību. Vadības struktūrā iekļautas 
personas, kuras faktiski virza uzņēmuma 
darbību.

27) „Vadības struktūra” ir uzņēmuma vai 
datu pakalpojumu sniedzēja vadošā 
struktūra, kas aptver uzraudzības un 
pārvaldības darbības, ir pilnvarota pieņemt 
galīgos lēmumus un tiesīga noteikt 
uzņēmuma vai datu pakalpojumu 
sniedzēja stratēģiju, mērķus un vispārējo 
virzību. Vadības struktūrā iekļautas 
personas, kuras faktiski virza uzņēmuma 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30) „Algoritmiskā tirdzniecība” ir finanšu 
instrumentu tirdzniecība, kurā datora 
algoritms automātiski nosaka rīkojumu 
individuālos parametrus, piemēram, vai 
sākt izpildīt rīkojumu, rīkojuma izpildes 
termiņu, rīkojuma cenu vai apjomu vai 
rīkojuma pārvaldību pēc tā iesniegšanas, ar 
minimālu cilvēka līdzdalību vai bez tās. 
Definīcijā nav ietvertas tās sistēmas, kas 
tiek izmantotas tikai, lai novirzītu 
rīkojumus uz vienu vai vairākām 
tirdzniecības vietām vai apstiprinātu 
rīkojumus.

30) „Algoritmiskā tirdzniecība” ir finanšu 
instrumentu tirdzniecība, kurā datora 
algoritms automātiski nosaka rīkojumu 
individuālos parametrus, piemēram, vai 
sākt izpildīt rīkojumu, rīkojuma izpildes 
termiņu, rīkojuma cenu vai apjomu vai 
rīkojuma pārvaldību pēc tā iesniegšanas, ar 
minimālu cilvēka līdzdalību vai bez tās. 
Definīcijā nav ietvertas tās sistēmas, kas 
tiek izmantotas tikai, lai novirzītu 
rīkojumus uz vienu vai vairākām 
tirdzniecības vietām vai apstiprinātu 
rīkojumus, izpildītu klientu rīkojumus vai 
jebkādas juridiskas saistības, nosakot 
rīkojuma parametrus.

Or. en



PE485.882v01-00 34/129 PR\895700LV.doc

LV

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30a) „Ļoti bieža tirdzniecība” ir 
tirdzniecība ar finanšu instrumentiem 
tādā ātrumā, kurā rīkojumu pārsūtīšanas, 
atcelšanas vai mainīšanas fiziskais 
latentums kļūst par galveno faktoru 
laikposmā, kad tiek dotas norādes 
tirdzniecības vietai vai veikts darījums.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 30.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30b) „Ļoti biežas tirdzniecības stratēģija” 
ir tirdzniecības stratēģija darījumu ar 
finanšu instrumentiem veikšanai savā 
vārdā, kura ietver ļoti biežu tirdzniecību 
un uz kuru attiecas vismaz četri no šiem 
aspektiem:
(i) tās veikšanai izmanto kopējas telpas,
(ii) tā ir saistīta ar portfeļa ikdienas 
apgrozījumu vismaz 50 % apmērā,
(iii) rīkojumu un tirdzniecības darījumu 
attiecība ir lielāka par 4:1,
(iv) atcelto rīkojumu daļa pārsniedz 20 %,
(v) lielāko daļu pozīciju slēdz tajā pašā 
dienā,
(vi) vairāk nekā 50 % rīkojumu vai 
darījumu ir veikti tirdzniecības vietās, kas 
piedāvā atlaides vai rabatus rīkojumiem, 
kuri nodrošina likviditāti un uz kuriem 
var attiecināt šādus rabatus;

Or. en



PR\895700LV.doc 35/129 PE485.882v01-00

LV

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai 1 --- precizētu dažus 
tehniskus elementus šā panta 1. punktā
noteiktajās definīcijās nolūkā pielāgot tās 
tirgus attīstībai.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
94. pantu pieņemt deleģētos aktus saistībā 
ar pasākumiem, lai precizētu dažus 
tehniskus elementus šā panta 1. punkta 3., 
11., 12., 27., 28., 29., 30., 30.a, 30.b, 31., 
32. un 33. apakšpunktā noteiktajās 
definīcijās nolūkā pielāgot tās tirgus 
attīstībai.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim]
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar procedūru, kas 

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
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noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim]
iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2014. gada 31. decembrim].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 8. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar procedūru, kas
noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1.a daļa(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pantu nepiemēro strukturētajiem 
noguldījumiem, ko izsniedz kredītiestādes, 
kuras ietilpst noguldījumu garantiju 
shēmā, ko atzīst saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1994. gada 
30. maija Direktīvu 94/19/EK par 
noguldījumu garantiju shēmām1.
____________________

1 OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaites datos ir iekļauti telefonsarunu 
vai elektroniskās saziņas ieraksti, kas 
ietver vismaz darījumus, kas veikti savā 
vārdā, un klientu rīkojumus, kad tiek veikti 
rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 
rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā.

Piederības dalībvalstis par pietiekamiem 
uzskata uzskaites datus, kas saistīti vismaz 
ar darījumiem, kas veikti savā vārdā, un 
klientu rīkojumiem, kad tiek veikti 
rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas un 
rīkojumu izpildes pakalpojumi klientu 
vārdā, un tie ir:.

(a) telefonsarunu vai elektroniskās 
saziņas ieraksti vai
(b) atbilstīgi šādu telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas satura dokumenti, 
piemēram, protokoli.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar panta pirmo daļu 
telefonsarunu vai elektroniskās saziņas
ierakstus pēc pieprasījuma izsniedz 
iesaistītajiem klientiem un glabā trīs 
gadus.

Dalībvalstis nosaka prasību, ka šādus 
ierakstus glabā trīs gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 

12. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu 
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attiecībā uz pasākumiem, lai 1 --- precizētu 
konkrētas 2. līdz 9. punktā noteiktas 
organizatoriskas prasības, kas jāievieš 
attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām un 
saskaņā ar 43. pantu atļauju saņēmušām 
trešo valstu uzņēmumu filiālēm, kuras veic 
dažādus ieguldījumu pakalpojumus un/vai 
darbības un papildpakalpojumus, vai abus.

attiecībā uz pasākumiem, lai precizētu 
konkrētas 2.–9. punktā noteiktas 
organizatoriskas prasības, kas jāievieš 
attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām un 
saskaņā ar 43. pantu atļauju saņēmušām 
trešo valstu finanšu iestāžu filiālēm, kuras 
veic dažādus ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai darbības un papildpakalpojumus, vai 
abus.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Algoritmiskā tirdzniecība Algoritmiskā un ļoti bieža tirdzniecība

Or. en

Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ieguldījumu sabiedrībai, kas veic 
algoritmisko tirdzniecību, ir izveidotas 
efektīvas sistēmas un riska kontroles 
pasākumi, lai nodrošinātu savas 
tirdzniecības sistēmas izturētspēju un 
pietiekamu jaudu, tā piemēro atbilstošas 
tirdzniecības robežvērtības un 
ierobežojumus un aizsardzību pret 
kļūdainu rīkojumu nosūtīšanu vai citādu 
sistēmas darbību, kas var apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt pienācīgu tirgus 
darbību. Šādai ieguldījumu sabiedrībai ir 
arī efektīvas sistēmas un riska kontroles, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības sistēmas 
nevar izmantot jebkādā nolūkā, kas 
neatbilst Regulas (ES) Nr. [TIR] 

1. Ieguldījumu sabiedrībai, kas veic 
algoritmisko vai ļoti biežu tirdzniecību, ir 
izveidotas efektīvas sistēmas un riska 
kontroles pasākumi, lai nodrošinātu savas 
tirdzniecības sistēmas izturētspēju un 
pietiekamu jaudu, tā piemēro atbilstošas 
tirdzniecības robežvērtības un 
ierobežojumus un aizsardzību pret 
kļūdainu rīkojumu nosūtīšanu vai citādu 
sistēmas darbību, kas var apdraudēt vai 
iespējami apdraudēt pienācīgu tirgus 
darbību. Šādai ieguldījumu sabiedrībai ir 
arī efektīvas sistēmas un riska kontroles, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības sistēmas 
nevar izmantot jebkādā nolūkā, kas 
neatbilst Regulas (ES) Nr. [../..] [TIR] 
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noteikumiem vai ar to saistītās 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība ir ieviesusi 
efektīvus uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
neparedzētas savas tirdzniecības sistēmas 
kļūmes, un nodrošina, ka tās sistēmas ir 
pilnībā pārbaudītas un tiek atbilstoši 
uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šā 
punkta prasībām.

noteikumiem vai ar to saistītās 
tirdzniecības vietas noteikumiem. 
Ieguldījumu sabiedrība ir ieviesusi 
efektīvus uzņēmējdarbības nepārtrauktības 
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
neparedzētas savas tirdzniecības sistēmas 
kļūmes, un nodrošina, ka tās sistēmas ir 
pilnībā pārbaudītas un tiek atbilstoši 
uzraudzītas, lai nodrošinātu to atbilstību šā 
punkta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Algoritmiskās tirdzniecības stratēģija 
pastāvīgi darbojas visu laiku, kamēr 
tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. 
Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas 
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi 
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti, neatkarīgi no tirgus apstākļiem.

3. Ja ieguldījumu sabiedrība ir iesaistīta 
ļoti biežas tirdzniecības stratēģijā, kas 
atbilst 4. panta 30.b apakšpunktā 
vi) punktā noteiktajām prasībām, šāda
stratēģija pastāvīgi darbojas visu laiku, 
kamēr tirdzniecības vieta, kurai tā nosūta 
rīkojumus vai kuras sistēmās tā izpilda 
darījumus, veic aktīvu tirdzniecību. Šādas 
ļoti biežas tirdzniecības stratēģijas 
tirdzniecības parametri vai ierobežojumi 
nodrošina, ka stratēģija uzrāda noteiktus 
kotējumus par konkurētspējīgām cenām, kā 
rezultātā šīs tirdzniecības vietas regulāri un 
nepārtraukti visu laiku nodrošina 
likviditāti, neatkarīgi no tirgus apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ieguldījumu sabiedrībai, kas nodrošina 4. Ieguldījumu sabiedrības nenodrošina 
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tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai, ir efektīvas sistēmas un kontroles 
mehānismi, kas nodrošina atbilstošu to 
personu, kas izmanto pakalpojumu, 
piemērotības novērtēšanu un pārskatu un 
aizsardzību, lai tās nepārsniegtu attiecīgos 
iepriekšnoteiktās tirdzniecības un kredīta 
robežvērtības, to veiktās tirdzniecības 
atbilstošu uzraudzību un atbilstošu riska 
kontroli, kas nepieļauj tirdzniecību, kura 
var radīt risku pašai ieguldījumu 
sabiedrībai vai apdraudēt vai iespējami 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību vai arī 
kura neatbilst Regulai (ES) Nr. [TIR] vai 
tirdzniecības vietas noteikumiem.
Ieguldījumu sabiedrība nodrošina, ka 
starp to un attiecīgo personu pastāv 
saistošs rakstisks nolīgums attiecībā uz 
pamattiesībām un pienākumiem, sniedzot 
pakalpojumu, un ka saskaņā ar šo 
nolīgumu tā uzņemas atbildību 
nodrošināt tirdzniecību, izmantojot šo 
pakalpojumu, kas atbilst šīs direktīvas, 
Regulas (ES) Nr. [TIR] un tirdzniecības 
vietas noteikumu prasībām.

tiešu elektronisku piekļuvi tirdzniecības 
vietai.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, iesniegt 
kompetentajai iestādei sīki izstrādātu 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai 
regulētās tirdzniecības sistēmas darbības 
aprakstu. Par jebkuru ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam 
piešķirto atļauju darboties kā daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai jānosūta paziņojums 

7. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus organizētājiem, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu 
vai regulētu tirdzniecības sistēmu, iesniegt 
kompetentajai iestādei sīki izstrādātu 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai 
regulētās tirdzniecības sistēmas darbības 
aprakstu. Par jebkuru ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam 
piešķirto atļauju darboties kā daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai jānosūta paziņojums 
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EVTI. EVTI izveido visu Savienības 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu sarakstu. 
Sarakstā iekļauj informāciju par 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu sniegtajiem 
pakalpojumiem, un katrai daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai piešķir unikālu kodu, 
ko izmanto paziņojumos saskaņā ar 
23. pantu un Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] un 5. un 9. pantu. Šo sarakstu 
regulāri atjaunina. EVTI šo sarakstu dara 
publiski pieejamu savā tīmekļa vietnē un 
regulāri to atjaunina.

EVTI. EVTI izveido visu Savienības 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu sarakstu. 
Sarakstā iekļauj informāciju par 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu sniegtajiem 
pakalpojumiem, un katrai daudzpusējai 
tirdzniecības sistēmai un regulētai 
tirdzniecības sistēmai piešķir unikālu kodu, 
ko izmanto paziņojumos saskaņā ar 
23. pantu un Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] un 5. un 9. pantu. Šo sarakstu 
regulāri atjaunina. EVTI šo sarakstu dara 
publiski pieejamu savā tīmekļa vietnē un 
regulāri to atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 8. punktā
minētā apraksta un ziņojuma saturu un 
formātu.

8. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 7. punktā
minētā apraksta un ziņojuma saturu un 
formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2016. gada 31. decembrim].

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
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______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nosaka prasību regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kurās var veikt vai 
kuras ļauj veikt algoritmisko tirdzniecību, 
ieviest efektīvas sistēmas, procedūras un 
pasākumus, lai tās atbilstu 51. panta 
nosacījumiem.

4. Dalībvalstis nosaka prasību regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kurās var veikt vai 
kuras ļauj veikt algoritmisko vai ļoti biežu 
tirdzniecību, ieviest efektīvas sistēmas, 
procedūras un pasākumus, lai tās atbilstu 
51. panta nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu sabiedrību radītie 
ieguldījumu produkti vai strukturētie 
noguldījumi, kas paredzēti pārdošanai 
profesionālajiem vai privātajiem 
klientiem, atbilst noteiktā mērķa tirgus 
attiecīgās klientu kategorijas vajadzībām 
un ka ieguldījumu sabiedrība veic 
pieņemamus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka ieguldījumu produktu pārdod un 
izplata mērķa grupas klientiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas ieguldījumu 
konsultācijas, informācijā norāda, vai 
konsultācijas sniedz neatkarīgā veidā un vai 
tā pamatojas uz plašu vai ierobežotāku tirgu 
analīzi, un norāda, vai ieguldījumu 
sabiedrība sniegs klientam pastāvīgu 
novērtējumu par klientam ieteikto finanšu 
instrumentu piemērotību,

– par ieguldījumu sabiedrību un tās 
pakalpojumiem; ja tiek sniegtas ieguldījumu 
konsultācijas, informācijā iepriekš norāda, 
vai konsultācijas sniedz saistībā ar trešo 
personu stimulu pieņemšanu vai 
saņemšanu un vai tā pamatojas uz plašu vai 
ierobežotāku tirgu analīzi, un norāda, vai 
ieguldījumu sabiedrība sniegs klientam 
periodisku novērtējumu par klientam ieteikto 
finanšu instrumentu piemērotību,

Or. en

Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– par finanšu instrumentiem un ierosinātajām 
ieguldījumu stratēģijām; šajā informācijā 
ietver attiecīgus norādījumus par risku, kas 
saistīts ar ieguldījumiem šajos instrumentos 
vai konkrētām ieguldījumu stratēģijām, un 
brīdinājumus par šādu risku,

– par produktu struktūrām un plānotā 
mērķa tirgus klientu kategorizēšanu, 
finanšu instrumentiem un ierosinātajām 
ieguldījumu stratēģijām; šajā informācijā 
ietver attiecīgus norādījumus par risku, kas 
saistīts ar ieguldījumiem šajās produktu 
struktūrās, instrumentos vai konkrētām 
ieguldījumu stratēģijām, un brīdinājumus par 
šādu risku,

Or. en

Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā apakšpunktā minētā informācija 
būtu sniedzama saprotamā formā tādā 

Pirmajā apakšpunktā minētā informācija ir
sniedzama saprotamā formā tādā veidā lai 
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veidā lai klienti vai potenciālie klienti var 
atbilstīgi izprast piedāvātā ieguldījumu 
pakalpojuma un konkrētā finanšu 
instrumenta veida būtību un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
pamatojoties uz saņemto informāciju. Šo 
informāciju var sniegt standartizētā 
formātā.

klienti vai potenciālie klienti var atbilstīgi 
izprast piedāvātā ieguldījumu pakalpojuma 
un konkrētā finanšu instrumenta veida 
būtību un tādējādi pieņemt lēmumus par 
ieguldījumiem, pamatojoties uz saņemto 
informāciju. Šo informāciju var sniegt 
standartizētā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta neatkarīgā veidā, sabiedrība:

5. Kad ieguldījumu sabiedrība informē 
klientu, ka ieguldījumu konsultācija tiek 
sniegta par maksu, sabiedrība klientu 
informē arī par to, vai ieteiktie finanšu 
instrumenti būs tikai tādi, kurus emitē vai 
nodrošina ar ieguldījumu sabiedrību cieši 
saistītas iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērtē pietiekami lielu skaitu tirgū 
pieejamo finanšu instrumentu. Finanšu 
instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz 
to veidu un emitentiem vai produktu 
piegādātājiem, un tiem nevajadzētu būt 
tikai finanšu instrumentiem, ko emitē vai 
piegādā uzņēmumi, kuriem ir cieša saikne 
ar ieguldījumu sabiedrību,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība neakceptē un nesaņem maksas, 
komisijas naudas un nekādus citus 
monetārus labumus, ko maksā vai sniedz 
jebkura trešā persona vai persona, kas 
rīkojas tās vārdā, attiecībā uz 
pakalpojuma sniegšanu klientiem.

6. Veicot portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība pirms vienošanās noslēgšanas 
informē savu klientu par plānoto stimulu 
apmēru. Periodiskajā pārskatā atklāj 
informāciju par visiem stimuliem, kas 
maksāti vai saņemti iepriekšējā 
laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā 
kopā ar citu pakalpojumu vai produktu kā 
daļu no paketes vai kā nosacījumu tam 
pašam līgumam vai paketei, ieguldījumu 
sabiedrība informē klientu, vai ir iespējams 

7. Ja ieguldījumu pakalpojumu piedāvā 
privātam klientam kopā ar citu 
pakalpojumu vai produktu kā daļu no 
paketes vai kā nosacījumu tam pašam 
līgumam vai paketei, ieguldījumu 
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iegādāties dažādos komponentus atsevišķi, 
un sniedz atsevišķas ziņas par katra 
komponenta izmaksām un maksām.

sabiedrība informē klientu, vai ir iespējams 
iegādāties dažādos komponentus atsevišķi, 
un sniedz atsevišķas ziņas par katra 
komponenta izmaksām un maksām.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI vēlākais līdz [] izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības vadlīnijas, jo 
īpaši situācijām, kad kombinētās 
pārdošanas prakse neatbilst 1. punktā 
noteiktajiem pienākumiem.

EVTI līdz [..]* izstrādā un periodiski 
atjaunina kombinētas pārdošanas prakses 
novērtēšanas un uzraudzības vadlīnijas, jo 
īpaši situācijām, kad kombinētās 
pārdošanas prakse neatbilst 1. punktā 
noteiktajiem pienākumiem.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, lai nodrošinātu, ka
ieguldījumu sabiedrības, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus klientiem, atbilst še
noteiktajiem principiem. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā:

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, lai nodrošinātu, ka 
ieguldījumu sabiedrības, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus klientiem, atbilst šajā 
pantā noteiktajiem principiem. Minētajos 
deleģētajos aktos ņem vērā:

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sniedzot konsultācijas par 
ieguldījumiem vai nodrošinot ieguldījumu 
portfeļa pārvaldi, ieguldījumu sabiedrība 
iegūst vajadzīgo informāciju par klienta vai 
potenciālā klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā saistībā ar konkrētā 
veida produktu vai pakalpojumu, tā 
finansiālo stāvokli un ieguldījumu 
mērķiem, lai sabiedrība varētu ieteikt 
klientam vai potenciālajam klientam 
ieguldījumu pakalpojumus un finanšu 
instrumentus, kas ir tam piemēroti.

1. Sniedzot konsultācijas par 
ieguldījumiem vai nodrošinot ieguldījumu 
portfeļa pārvaldi, ieguldījumu sabiedrība 
iegūst vajadzīgo informāciju par klienta vai 
potenciālā klienta zināšanām un pieredzi 
ieguldījumu jomā saistībā ar konkrētā 
veida produktu vai pakalpojumu, tā 
finansiālo stāvokli, riska pielaidi un 
ieguldījumu mērķiem, lai sabiedrība varētu 
ieteikt klientam vai potenciālajam klientam 
ieguldījumu pakalpojumus un finanšu 
instrumentus, kas ir tam piemēroti un jo 
īpaši atbilst tā riska pielaidei.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) minētie pakalpojumi jebkuriem šādiem 
finanšu instrumentiem:

a) pakalpojumi, kas saistīti ar jebkuriem 
šādiem finanšu instrumentiem:

Or. en

Grozījums Nr. 77
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 

5. Klientam jāsaņem no ieguldījumu 
sabiedrības atbilstīgi ziņojumi par tās 
klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Šie 
ziņojumi ietver periodiskus paziņojumus 
klientiem, ņemot vērā iesaistīto finanšu 
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instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas, 
ieguldījumu sabiedrība precizē, kā sniegtās 
konsultācijas atbilst klienta individuālajam 
raksturojumam.

instrumentu tipu un sarežģītumu un 
klientam sniegtā pakalpojuma veidu, un 
attiecīgā gadījumā ietver izmaksas, kas 
saistītas ar klienta vārdā veiktajiem 
darījumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Sniedzot ieguldījumu konsultācijas 
privātiem klientiem, ieguldījumu 
sabiedrība nodrošina klientam ierakstu 
pastāvīgā informācijas nesējā, precizējot 
vismaz klienta mērķus, ieteikumus un to, 
kā sniegtās konsultācijas atbilst klienta 
individuālajam raksturojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI ne vēlāk kā līdz [] izveido un 
regulāri atjaunina vadlīnijas to finanšu 
instrumentu novērtēšanai, kas veido 
struktūru, kuru saistīto risku klientam ir 
grūti novērtēt saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu.

7. EVTI līdz [..]* izveido un regulāri 
atjaunina vadlīnijas to finanšu instrumentu 
novērtēšanai, kas veido struktūru, kuru 
saistīto risku klientam ir grūti novērtēt 
saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību visām 
tirdzniecības vietām vismaz reizi gadā 
publiskot bez maksas pieejamus datus par 
darījumu izpildes kvalitāti savā 

2. Dalībvalstis nosaka prasību visām 
tirdzniecības vietām vismaz reizi ceturksnī 
publiskot bez maksas pieejamus datus par 
darījumu izpildes kvalitāti savā 
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tirdzniecības vietā. Regulārajos pārskatos 
iekļauj informāciju par katra finanšu 
instrumentu cenu, izpildes ātrumu un 
izpildes iespējamību.

tirdzniecības vietā. Regulārajos pārskatos 
iekļauj informāciju par katra finanšu 
instrumentu cenu, izpildes ātrumu un 
izpildes iespējamību.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām katrai finanšu instrumentu 
klasei ik ceturksni apkopot un darīt 
publiski pieejamus piecu labāko izpildes 
vietu nosaukumus, kurās klientu 
pasūtījumi izpildīti iepriekšējā ceturksnī.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām uzraudzīt savu pasūtījumu 
izpildes pasākumu un izpildes politikas 
efektivitāti, lai identificētu un attiecīgā 
gadījumā novērstu trūkumus. Jo īpaši tās 
regulāri novērtē, vai izpildes vietas, kas 
ietvertas pasūtījumu izpildes politikā, 
sniedz labāko iespējamo rezultātu 
klientam, un vai tām ir jāveic izmaiņas 
savos izpildes pasākumos. Dalībvalstis 
pieprasa ieguldījumu sabiedrībām ziņot 
klientiem par visām būtiskām izmaiņām 
savos pasūtījumu izpildes pasākumos vai 
izpildes politikā.

5. Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām uzraudzīt savu pasūtījumu 
izpildes pasākumu un izpildes politikas 
efektivitāti, lai identificētu un attiecīgā 
gadījumā novērstu trūkumus. Jo īpaši tās 
regulāri novērtē, vai izpildes vietas, kas 
ietvertas pasūtījumu izpildes politikā, 
sniedz labāko iespējamo rezultātu 
klientam, un vai tām ir jāveic izmaiņas 
savos izpildes pasākumos. Novērtējumā 
ņem vērā arī to, kādas politiskas izmaiņas 
jāveic, ievērojot saskaņā ar 2. un 
4.a punktu publiskoto informāciju.
Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām ziņot klientiem par visām 
būtiskām izmaiņām savos pasūtījumu 
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izpildes pasākumos vai izpildes politikā.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām katrai finanšu instrumentu 
klasei ik gadu apkopot un darīt publiski 
pieejamus piecu labāko izpildes vietu 
nosaukumus, kurās klientu pasūtījumi 
izpildīti iepriekšējā gadā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 8. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā minēto 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt 
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procedūru pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus.

šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instrumentu tirgošanas pārtraukšana vai 
atcelšana daudzpusējā tirdzniecības sistēmā

Instrumentu tirgošanas pārtraukšana vai 
atcelšana daudzpusējā vai regulētā 
tirdzniecības sistēmā

Or. en

Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
izmanto daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
kura pārtrauc vai atceļ finanšu instrumenta 
tirdzniecību, publiskot šo lēmumu, paziņot 
to regulētiem tirgiem, citām daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, kas tirgo to pašu 
finanšu instrumentu, un paziņot attiecīgo 
informāciju kompetentajai iestādei. 
Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis nosaka prasību, ka citi 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas, kas tirgo tos pašus finanšu 
instrumentus, arī pārtrauc vai atceļ šā 
finanšu instrumenta tirdzniecību, ja 
pārtraukšanas vai atcelšanas iemesls ir 
informācijas neatklāšana par emitentu vai 
finanšu instrumentu, izņemot gadījumus, 

1. Dalībvalstis nosaka prasību ieguldījumu 
sabiedrībai vai tirgus organizētājam, kas 
izmanto daudzpusēju vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, kura pārtrauc vai 
atceļ kāda finanšu instrumenta tirdzniecību, 
publiskot šo lēmumu, paziņot to regulētiem 
tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības
sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām, kas tirgo to pašu finanšu 
instrumentu, un paziņot attiecīgo 
informāciju kompetentajai iestādei. 
Kompetentā iestāde informē citu 
dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Dalībvalstis nosaka prasību, ka citi 
regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas un regulētās tirdzniecības 
sistēmas, kas tirgo tos pašus finanšu 
instrumentus, pēc iespējas drīzāk arī 
pārtrauc vai atceļ šā finanšu instrumenta 
tirdzniecību, ja pārtraukšanas vai 
atcelšanas iemesls ir informācijas 
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kad tas varētu būtiski apdraudēt ieguldītāju 
intereses vai pienācīgu tirgus darbību. 
Dalībvalstis nosaka prasību citiem 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām paziņot savu 
lēmumu attiecīgajai kompetentajai iestādei 
un visiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, pievienojot 
paskaidrojumu, ja lēmumā netika ietverta 
finanšu instrumenta tirdzniecības 
pārtraukšana vai atcelšana.

neatklāšana par emitentu vai finanšu 
instrumentu, izņemot gadījumus, kad tas 
varētu būtiski apdraudēt ieguldītāju 
intereses vai pienācīgu tirgus darbību. 
Dalībvalstis nosaka prasību citiem 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām paziņot savu 
lēmumu attiecīgajai kompetentajai iestādei 
un visiem regulētajiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas tirgo 
to pašu finanšu instrumentu, pievienojot 
paskaidrojumu, ja lēmumā netika ietverta 
finanšu instrumenta tirdzniecības 
pārtraukšana vai atcelšana.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [XXX].

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai definētu 
konkrētas situācijas, kas būtiski apdraud 
ieguldītāju intereses un pienācīgu iekšējā 
tirgus darbību atbilstīgi 1. un 2. punktam, 
un jautājumus, kas attiecas uz informācijas 
neatklāšanu par emitentu vai finanšu 
instrumentu atbilstīgi 1. punktam.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai definētu 
konkrētas situācijas, kas būtiski apdraud 
ieguldītāju intereses, precizētu jēdzienu 
„pēc iespējas drīzāk” un pienācīgu iekšējā 
tirgus darbību atbilstīgi 1. un 2. punktam, 
un jautājumus, kas attiecas uz informācijas 
neatklāšanu par emitentu vai finanšu 
instrumentu atbilstīgi 1. punktam, tajā 
skaitā procedūru, ar ko atceļ finanšu 
instrumenta tirdzniecības pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Instrumentu tirgošanas pārtraukšana vai 
atcelšana regulētā tirdzniecības sistēmā
1. Dalībvalstis nosaka prasību 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam, kas izmanto regulētu 
tirdzniecības sistēmu, kura pārtrauc vai 
atceļ kāda finanšu instrumenta 
tirdzniecību, publiskot šo lēmumu, paziņot 
to regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un citām 
regulētām tirdzniecības sistēmām, kas 
tirgo to pašu finanšu instrumentu, un 
paziņot attiecīgo informāciju 
kompetentajai iestādei. Kompetentā 
iestāde informē citu dalībvalstu 
kompetentās iestādes.
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2. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, ar ko nosaka 
1. punktā minēto paziņojumu un 
publiskošanas formātus un termiņus.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt šā 
punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus.
EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [XXX].

Or. en

Grozījums Nr. 91
Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim]
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

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

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en



PE485.882v01-00 56/129 PR\895700LV.doc

LV

Grozījums Nr. 93
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 8. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantā.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim]
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

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

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Direktīvas priekšlikums
IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valsts uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanas kārtība

Trešās valsts finanšu iestāžu pakalpojumu 
sniegšanas kārtība

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka trešās 
valsts uzņēmumam, kas gatavojas sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātajiem klientiem attiecīgo dalībvalstu 
teritorijā, jāizveido filiāle Savienībā.

2. Dalībvalstis nosaka prasību, ka trešās 
valsts finanšu iestādei, kas gatavojas 
sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt 
darbības, kā arī sniegt papildpakalpojumus 
privātajiem vai profesionālajiem klientiem 
II pielikuma II iedaļas izpratnē attiecīgo 
dalībvalstu teritorijā, jāizveido filiāle 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā 
ar 95. pantā minēto procedūru, nosakot, ka 
tiesiskajiem un uzraudzības pasākumiem 
trešajā valstī jānodrošina, lai trešajā valstī 
autorizēts uzņēmums atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā 
direktīvā, regulā (ES) Nr. …/… [FITR] un 
Direktīvā 2006/49/EK [Kapitāla prasību 
direktīva] un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un attiecīgās trešās 
valsts tiesiskajā regulējumā noteikta 
līdzvērtīga to ieguldījumu sabiedrību 
reģistrācija un pakalpojumu sniegšanas 
režīms šajā trešajā valstī, kam piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

3. Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā 
ar 95. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru, nosakot, ka tiesiskajiem un 
uzraudzības pasākumiem trešajā valstī 
jānodrošina, lai trešajā valstī autorizēts 
uzņēmums atbilst juridiski saistošām 
prasībām, kas ir līdzvērtīgas šajā direktīvā,
regulā (ES) Nr. …/… [FITR] un Direktīvā 
2006/49/EK un to īstenošanas pasākumos 
noteiktajām prasībām, un attiecīgās trešās 
valsts tiesiskajā regulējumā noteikta 
līdzvērtīga to ieguldījumu sabiedrību 
reģistrācija un pakalpojumu sniegšanas 
režīms šajā trešajā valstī, kam piešķirta 
atļauja saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uz uzņēmumiem, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus un veic 
ieguldījumu darbības šajā trešajā valstī, 
attiecas prasība saņemt atļauju, 
nepārtraukta efektīva uzraudzība un 
noteikumu piemērošana;

(a) uz ieguldījumu sabiedrībām vai tirgus 
organizētājiem, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un veic ieguldījumu 
darbības šajā trešajā valstī, attiecas prasība 
saņemt atļauju, nepārtraukta efektīva 
uzraudzība un noteikumu piemērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uz uzņēmumiem, kas sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus un veic 
ieguldījumu darbības šajā trešajā valstī, 
attiecas pietiekama kapitāla prasības un 
prasības, ko piemēro to akcionāriem un 
vadības struktūras locekļiem;

(b) uz ieguldījumu sabiedrībām vai tirgus 
organizētājiem, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un veic ieguldījumu 
darbības šajā trešajā valstī, attiecas 
pietiekama kapitāla prasības un prasības, 
ko piemēro to akcionāriem un vadības 
struktūras locekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uz uzņēmumu, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un veic ieguldījumu 
darbības, attiecas piemērotas 
organizatoriskās prasības iekšējās kontroles 
funkciju jomā;

(c) uz ieguldījumu sabiedrībām vai tirgus 
organizētājiem, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un veic ieguldījumu 
darbības, attiecas piemērotas 
organizatoriskās prasības iekšējās kontroles 
funkciju jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā minēto 
procedūru pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Direktīvas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2016. gada 31. decembrim].

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 105
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Tie velta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai.

(a) Tie velta pietiekami daudz laika savu 
pienākumu veikšanai.

Vienlaikus netiek apvienota vairāk par 
vienu no šīm kombinācijām:

Vienlaikus tajā ir ne vairāk kā:

i) viens izpilddirektors un divi vadošie 
direktori;

i) viens izpilddirektors vai

ii) četri vadošie direktori. ii) divi vadošie direktori.

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

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

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

Kompetentās iestādes var atļaut tirgus 
organizētāja vadības struktūras loceklim 
ieņemt vairākus direktora amatus, kā 
noteikts iepriekšējā apakšpunktā, vai var 
tam pieprasīt ieņemt mazāk direktora 
amatu, ņemot vērā konkrētus apstākļus un 
ieguldījumu sabiedrības darbības raksturu, 



PR\895700LV.doc 61/129 PE485.882v01-00

LV

apjomu un sarežģītību.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Tie nodrošina efektīvu sistēmu 
darbību, lai noteiktu un pārvaldītu 
nesaskaņas starp tirgus organizētāju un 
regulēto tirgu vai tā locekļiem, kā arī lai 
veiktu un uzturētu atbilstīgus pasākumus 
dažādu uzņēmumu darbību nošķiršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var atļaut tirgus 
organizētājam neizveidot atsevišķu vēlētu 
komiteju, ņemot vērā tirgus organizētāja 
darbību raksturu, apjomu un sarežģītību.

Kompetentās iestādes var atļaut tirgus 
organizētājam neizveidot atsevišķu vēlētu 
komiteju, ņemot vērā tirgus organizētāja 
darbību raksturu, apjomu un sarežģītību, ja 
darbojas pietiekami līdzīgs alternatīvs 
mehānisms.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vadības struktūras locekļa godīguma, 
integritātes un neatkarīgu lēmumu 

(c) vadības struktūras locekļa godīguma, 
integritātes un neatkarīgu lēmumu 
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pieņemšanas jēdzienu, kas minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā;

pieņemšanas jēdzienu, kas minēts 1. punkta 
c) apakšpunktā, ņemot vērā interešu 
konfliktu iespēju;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2014. gada 31. decembrim].

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

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tirgus organizētāja vadības struktūra ir 
spējīga nodrošināt, ka regulētais tirgus 
tiek pārvaldīts pienācīgā un apdomīgā 
veidā un veicinot tirgus integritāti.

svītrots

Vadības struktūra uzrauga un periodiski 
novērtē regulētā tirgus darbības 
efektivitāti un veic attiecīgus pasākumus, 
lai novērstu jebkādas nepilnības.
Vadības struktūras locekļiem, veicot 
uzraudzības funkciju, ir atbilstoša pieeja 
informācijai un dokumentiem, kas 
jāpārrauga, un tie uzrauga vadības 
lēmumu pieņemšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja 
tā uzskata, ka personām, kurām efektīvi 
jāpārvalda regulētā tirgus uzņēmējdarbība, 
nav pietiekami laba reputācija vai pieredze, 
vai ja ir objektīvs un pierādāms 
pamatojums uzskatīt, ka uzņēmuma 
vadības struktūra var apdraudēt tā efektīvu, 
pienācīgu un apdomīgu pārvaldību un 
attiecīgi tirgus integritāti.

7. Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja 
tā uzskata, ka personām, kurām efektīvi 
jāpārvalda regulētā tirgus uzņēmējdarbība, 
nav pietiekami laba reputācija vai pieredze, 
vai ja ir objektīvs un pierādāms 
pamatojums uzskatīt, ka tirgus 
organizētāja vadības struktūra var 
apdraudēt tā efektīvu, pienācīgu un 
apdomīgu pārvaldību un attiecīgi tirgus 
integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Tirgus organizētāja vadības struktūra 
ir spējīga nodrošināt, ka regulētais tirgus 
tiek pārvaldīts pienācīgā un apdomīgā 
veidā un veicinot tirgus integritāti.
Vadības struktūra uzrauga un periodiski 
novērtē regulētā tirgus organizācijas 
darbības efektivitāti un veic attiecīgus 
pasākumus, lai novērstu jebkādas 
nepilnības.
Vadības struktūras locekļiem, veicot 
uzraudzības funkciju, ir atbilstoša pieeja 
informācijai un dokumentiem, kas 
jāpārrauga, un tie uzrauga vadības 
lēmumu pieņemšanu.
Vadības struktūra paredz, uztur un 
publisko paziņojumu par tām politiskajām 
nostādnēm un praksēm, uz kurām tā 
pamatojas, lai īstenotu šajā punktā 
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noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka visi rīkojumi, kurus 
sistēmā ievada locekļi vai dalībnieki, ir 
derīgi vismaz 500 milisekundes.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum izveidot efektīvas sistēmas, 
procedūras un noteikumus, lai atteiktu 
darījumus, kas pārsniedz iepriekš noteikto 
apjomu un cenu robežvērtības vai kas ir 
acīm redzami kļūdaini.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nosaka prasību, lai 
regulēts tirgus varētu īslaicīgi apturēt 
tirdzniecību, ja īsā laikposmā būtiski 
mainās finanšu instrumenta cena šajā vai 
ar to saistītā tirgū, un lai ārkārtas 
gadījumos tas varētu atcelt, mainīt vai 
labot jebkuru darījumu. Dalībvalstis 
nosaka prasību regulētam tirgum 
nodrošināt to, ka tirdzniecības 
apturēšanas kritēriji tiek izvērtēti, ņemot 
vērā dažādu akciju klašu un apakšklašu 
likviditāti, un ir pietiekami, lai novērstu 
būtiskus stabilas tirdzniecības 
traucējumus. Dalībvalstis nodrošina, ka 
regulēts tirgus par tirdzniecības 
apturēšanas kritērijiem un jebkurām 
materiālām izmaiņām ziņo kompetentajai 
iestādei, kura savukārt par to ziņo EVTI. 
EVTI publicē šos kritērijus savā tīmekļa 
vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 117
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 118
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 119
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nosaka prasību regulētam 
tirgum nodrošināt, ka tā maksas 
struktūras ir pārredzamas, taisnīgas un 
nediskriminējošas un ka tās nemudina 
veikt, mainīt vai atcelt rīkojumus vai veikt 
darījumus tādā veidā, kas veicina 
nesakārtotus tirgus apstākļus vai tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu. Dalībvalstis 
regulētam tirgum jo īpaši prasa noteikt 
augstāku maksu rīkojumiem, ko vēlāk 
atceļ, nekā rīkojumiem, ko izpilda, un 
nosaka augstāku maksu dalībniekiem, 
kuriem ir proporcionāli vairāk atcelto, 
nevis izpildīto rīkojumu, tādējādi 
atspoguļojot papildu slogu sistēmas 
veiktspējai. Dalībvalstis ļauj regulētam 
tirgum pielāgot maksu par atceltiem 
rīkojumiem atbilstīgi laikposmam, kādā 
rīkojums tika saglabāts.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 121
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izveidot kontroles attiecībā uz tiešu 
elektronisko piekļuvi;

(d) noteikt apstākļus, kādos būtu lietderīgi 
samazināt rīkojumu plūsmu;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Direktīvas priekšlikums
51. pants – 7. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošināt, lai līdzāsatrašanās 
pakalpojumi un maksas struktūras būtu 
taisnīgas un nediskriminējošas.

(e) nodrošināt, lai līdzāsatrašanās 
pakalpojumi un maksas struktūras būtu 
taisnīgas un nediskriminējošas un maksas 
struktūras neveicina nesakārtotus tirgus 
apstākļus vai tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 124
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [XXX] iesniedz šos īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 126
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai precizētu to 
apstākļu sarakstu, kas uzskatāmi par 
būtisku kaitējumu ieguldītāju interesēm, 
precizētu jēdzienu „pēc iespējas drīzāk”
un sakārtotu iekšējā tirgus darbību, kā 
minēts 1. un 2. punktā, un lai apzinātu 
jautājumus, kas saistīti ar informācijas 
neizpaušanu par emitentu vai finanšu 
instrumentu, kā minēts 1. punktā, tajā 
skaitā procedūru, ar ko atceļ finanšu 
instrumenta tirdzniecības pārtraukšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi un 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji, 
kas pieņem tirgošanai vai tirgo atvasinātus 
preču instrumentus, attiecībā uz tiem 
piemēro līgumu skaita ierobežojumus, ko 
jebkuri attiecīgie tirgus locekļi vai 
dalībnieki var izpildīt konkrētā laikposmā 
šādiem mērķiem:

Or. en

Grozījums Nr. 129
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 130
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie 
tirgi un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
un regulēto tirdzniecības sistēmu 
organizētāji, kas pieņem tirgošanai vai 
tirgo atvasinātus preču instrumentus, 
piemēro šādus citus kontroles veidus 
pozīcijām, kas nepieciešamas, lai 
nodrošinātu tirgu sakārtotu darbību un jo 
īpaši samazinātu tirgū iespējamās 
manipulācijas ar atvasinājumiem vai 
pamatprecēm, ko veic lielu pozīciju 
īpašnieki, un lai nodrošinātu, ka tirgus 
dalībnieki veic vajadzīgos pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā līgumu noslēgtu 
fiziski. Šāda kontrole ietver tirdzniecības 
vietas iespēju pieprasīt locekļiem vai 
dalībniekiem izbeigt vai samazināt 
pozīciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 131
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 132
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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kompetentās iestādes noteikušas saskaņā 
ar šīs direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 
ierobežojumus attiecībā uz līgumu skaitu, 
ko jebkura persona var noslēgt konkrētā 
laikposmā, un papildu kontroles 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu tirgu sakārtotu darbību, kā 
arī izņēmuma nosacījumus un 
nosacījumus, lai noteiktu, kad pozīcijas 
objektīvi samazina apdraudējumu, kam ir 
tiešs sakars ar tirdzniecības darbībām, kas 
saistītas ar konkrētu preci. Attiecībā uz 
ierobežojumiem ņem vērā 1. punktā 
paredzētos nosacījumus, nepieciešamību 
pienācīgi nošķirt preces un tirgus 
dalībnieka kategorijas, kā arī 
ierobežojumus, ko noteikuši regulatīvie 
tirgi, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
un regulētās tirdzniecības sistēmas.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu
_____________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Direktīvas priekšlikums
60. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [XXX].

EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Direktīvas priekšlikums
60. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantā noteikto 
procedūru pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos īstenošanas tehniskos standartus.

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

Or. en

Grozījums Nr. 137
Direktīvas priekšlikums
60. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 138
Direktīvas priekšlikums
60. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz 
pasākumiem, kuros noteikta prasība 
nosūtīt EVTI visus 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos pārskatus 
konkrētā nedēļas dienā, lai tā varētu tos 
centralizēti publicēt.
EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehnisko standartu noteikumus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Direktīvas priekšlikums
63. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šā punkta pirmajā daļā 
minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [..].

EVTI iesniedz šā punkta pirmajā daļā 
minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [..]*.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Direktīvas priekšlikums
63. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
[2016. gada 31. decembrim].

EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Direktīvas priekšlikums
64. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ir būtiski un sistemātiski pārkāpis šīs 
direktīvas noteikumus.

(d) ir būtiski vai sistemātiski pārkāpis šīs 
direktīvas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Direktīvas priekšlikums
65. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EVTI izstrādā vadlīnijas 1. punktā 
minētajai vadības struktūras locekļu 
atbilstības novērtēšanai, ņemot vērā to 
dažādās lomas un veiktās darbības.

2. EVTI līdz [..]* izstrādā vadlīnijas 
1. punktā minētajai vadības struktūras 
locekļu atbilstības novērtēšanai, ņemot 
vērā to dažādās lomas un veiktās darbības, 
kā arī nepieciešamību novērst interešu 
konfliktus starp vadības struktūras 
locekļiem un apstiprinātās publicēšanas 
struktūras, konsolidētās datu sistēmas 
nodrošinātāja vai apstiprinātās ziņošanas 
sistēmas lietotājiem.
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_________________

*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalsts pieprasa, lai 
apstiprinātā publicēšanas struktūra 
pastāvīgi ievēro efektīvus administratīvos 
noteikumus, kas izveidoti, lai novērstu 
interešu konfliktus ar to klientiem.

2. Piederības dalībvalsts pieprasa, lai 
apstiprinātā publicēšanas struktūra 
pastāvīgi ievēro efektīvus administratīvos 
noteikumus, kas izveidoti, lai novērstu 
interešu konfliktus ar to klientiem. Jo īpaši 
apstiprinātā publicēšanas struktūra, kas 
darbojas arī kā tirgus organizētājs vai 
ieguldījumu sabiedrība, apstrādā visu 
apkopoto informāciju nediskriminējošā 
veidā un darbojas, ievērojot atbilstīgus 
noteikumus, lai nošķirtu dažādus darbību 
veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Direktīvas priekšlikums
66. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šā punkta pirmajā daļā 
minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [..].

EVTI iesniedz šā punkta pirmajā daļā 
minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [..]*.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Direktīvas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) tirdzniecības vieta, kurā darījums tika 
izpildīts, vai arī kods "OTC" „ārpusbiržas 
darījums”;

(g) tirdzniecības vieta vai sistemātisks 
internalizētājs, kurā darījums tika izpildīts, 
vai arī kods "OTC" „ārpusbiržas darījums”;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Direktīvas priekšlikums
67. pants – 2. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) tirdzniecības vieta, kurā darījums tika 
izpildīts vai arī kods "OTC" „ārpusbiržas 
darījums”;

(g) tirdzniecības vieta vai sistemātisks 
internalizētājs, kurā darījums tika izpildīts, 
vai arī kods "OTC" „ārpusbiržas darījums”;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Direktīvas priekšlikums
67. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz […] attiecībā uz 
informāciju, kas publicēta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 5. un 
19. pantu, un līdz […] attiecībā uz 
informāciju, kas publicēta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 9. un 
20. pantu.

EVTI iesniedz šā punkta pirmajā daļā 
minētos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz [..]* attiecībā uz 
informāciju, kas publicēta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 5. un 
19. pantu, un līdz [..]** attiecībā uz 
informāciju, kas publicēta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 9. un 
20. pantu.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.
**lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši 
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pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Direktīvas priekšlikums
67. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 149
Direktīvas priekšlikums
67. pants – 8. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 150
Direktīvas priekšlikums
68. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piederības dalībvalsts pieprasa, lai 2. Piederības dalībvalsts pieprasa, lai 
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apstiprinātā ziņošanas sistēma pastāvīgi 
ievēro efektīvus administratīvos 
noteikumus, kas izveidoti, lai novērstu 
interešu konfliktus ar to klientiem.

apstiprinātā ziņošanas sistēma pastāvīgi 
ievēro efektīvus administratīvos 
noteikumus, kas izveidoti, lai novērstu 
interešu konfliktus ar to klientiem. Jo īpaši 
apstiprinātā publicēšanas struktūra, kas 
darbojas arī kā tirgus organizētājs vai 
ieguldījumu sabiedrība, apstrādā visu 
apkopoto informāciju nediskriminējošā 
veidā, kā arī veic un uztur atbilstīgus 
pasākumus, lai nošķirtu dažādus darbību 
veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Direktīvas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes, kas minētas 1. 
punktā, ir valsts iestādes, neierobežojot 
iespēju deleģēt uzdevumus citām vienībām, 
ja tas ir skaidri paredzēts 23. panta 
4. punktā.

Kompetentās iestādes, kas minētas 1. 
punktā, ir valsts iestādes, neierobežojot 
iespēju deleģēt uzdevumus citām vienībām, 
ja tas ir skaidri paredzēts 29. panta 
4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Direktīvas priekšlikums
70. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts izraugās vairāk nekā vienu 
kompetento iestādi, lai izpildītu šīs 
direktīvas noteikumus, skaidri definē to 
attiecīgās funkcijas, un šīs iestādes cieši 
sadarbojas.

Ja dalībvalsts izraugās vairāk nekā vienu 
kompetento iestādi, lai izpildītu šīs 
direktīvas vai Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] noteikumus, skaidri definē to 
attiecīgās funkcijas, un šīs iestādes cieši 
sadarbojas.

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Direktīvas priekšlikums
70. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts pieprasa, lai šāda 
sadarbība ir arī starp šīs direktīvas 
kompetentajām iestādēm un 
kompetentajām iestādēm, kas konkrētajā 
dalībvalstī ir atbildīgas par kredītiestāžu un 
citu finanšu iestāžu, pensiju fondu, 
PVKIU, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku un 
apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzību.

Katra dalībvalsts pieprasa, lai šāda 
sadarbība ir arī starp šīs direktīvas vai 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR]
kompetentajām iestādēm un 
kompetentajām iestādēm, kas konkrētajā 
dalībvalstī ir atbildīgas par kredītiestāžu un 
citu finanšu iestāžu, pensiju fondu, 
PVKIU, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpnieku un 
apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) piekļūt jebkuram dokumentam, kas 
attiektos uz uzraudzības pienākumu 
veikšanu, jebkādā formātā un saņemt tā 
kopiju;

(a) piekļūt jebkuram dokumentam, tajā 
skaitā 16. panta 7. punktā minētajiem 
ierakstiem, kas attiektos uz uzraudzības 
pienākumu veikšanu, jebkādā formātā un 
saņemt tā kopiju;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un 
datu plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā, ja ir pamatotas aizdomas, 
ka šādi ieraksti, kuri saistīti ar pārbaudes 
tematu, var būt piemēroti, lai pierādītu, ka 

(d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un 
datu plūsmas ierakstus vai līdzvērtīgus 
ierakstus, kas minēti 16. panta 7. punktā 
un ir ieguldījumu sabiedrību rīcībā, ja ir 
pamatotas aizdomas, ka šādi ieraksti, kuri 
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ieguldījumu sabiedrība pārkāpusi tās 
pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā; 
tomēr šie ieraksti neattiecas uz ar tiem 
saistītās saziņas saturu;

saistīti ar pārbaudes tematu, var būt 
piemēroti, lai pierādītu, ka ieguldījumu 
sabiedrība pārkāpusi tās pienākumus, kas 
noteikti šajā direktīvā; tomēr šie ieraksti 
attiecas tikai uz ar tiem saistītās saziņas 
saturu, ja šādu ierakstu publiskošana ir 
savietojama ar datu aizsardzības 
pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 
Eiropas Savienības un valstu tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja saistībā ar pieprasījumu saņemt 
telefona sarunu izdrukas vai datplūsmas 
pārskatus, kas minēts 2. punkta 
d) apakšpunktā, ir vajadzīga atļauja no 
tiesas iestādes atbilstīgi valsts 
noteikumiem, iesniedz pieteikumu šādas 
atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var 
pieprasīt arī kā piesardzības pasākumu.

3. Ja saistībā ar 2. punkta d) apakšpunktā 
minēto pieprasījumu saņemt telefona 
sarunu izdrukas vai datplūsmas pārskatus 
16. panta 7. punktā noteiktajā formātā ir 
vajadzīga atļauja no tiesas iestādes 
atbilstīgi valsts noteikumiem, iesniedz 
pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. 
Šādu atļauju var pieprasīt arī kā 
piesardzības pasākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentajām iestādēm piešķir visus 
uzraudzības tiesību aizsardzības līdzekļus, 
kas nepieciešami to funkciju veikšanai. 
Atbilstoši valsts tiesību aktos noteiktajiem 
ierobežojumiem tās izmanto šādus tiesību 
aizsardzības līdzekļus:

1. Kompetentajām iestādēm piešķir visus 
uzraudzības tiesību aizsardzības līdzekļus, 
kas nepieciešami to funkciju veikšanai. 
Atbilstoši valsts tiesību aktos noteiktajiem 
ierobežojumiem tām ir vismaz šādas 
pilnvaras:
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Or. en

Grozījums Nr. 158
Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) pieprasa izmaksāt kompensāciju vai 
veikt citu atlīdzināšanas pasākumu, lai 
koriģētu jebkādu finansiālu zaudējumu 
vai citu kaitējumu, kas nodarīts 
ieguldītājam, veicot jebkādu praksi vai 
darbību, kas ir pretrunā šīs direktīvas vai 
Regulas (ES) Nr. …/… noteikumiem. 
[MiFIR].

Or. en

Grozījums Nr. 159
Direktīvas priekšlikums
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis EVTI ik gadu nodod visu 
informāciju par administratīvajiem 
pasākumiem un sankcijām, kas noteikti 
saskaņā ar 1. un 2. punktu.

3. Dalībvalstis EVTI ik gadu nodod visu 
informāciju par administratīvajiem 
pasākumiem un sankcijām, kas noteikti 
saskaņā ar 1. un 2. punktu. EVTI šo 
informāciju publicē gada pārskatā.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Direktīvas priekšlikums
73. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a EVTI izveido īstenošanas tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz 
informācijas nosūtīšanas procedūrām un 
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formātiem, kas minēti šajā pantā.
EVTI iesniedz šos īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [..]*.
Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā 
daļā minētos īstenošanas tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 15. pantu.
______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo pantu piemēro šādos gadījumos: 1. Šo pantu piemēro vismaz šādos 
gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 162
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) ieguldījumu sabiedrība atkārtoti 
nesniedz klientiem informāciju vai 
pārskatus un neievēro saistības attiecībā uz 
atbilstības novērtēšanu saskaņā ar valsts 
noteikumiem, ar kuriem piemēro 24. un 
25. pantu;

l) ieguldījumu sabiedrība nesniedz 
klientiem informāciju vai pārskatus un 
neievēro saistības attiecībā uz atbilstības 
novērtēšanu saskaņā ar valsts 
noteikumiem, ar kuriem piemēro 24. un 
25. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) ieguldījumu sabiedrība, izpildot 
rīkojumus, atkārtoti nerīkojas klientu 
interesēs un neizveido pasākumus saskaņā 
ar valsts noteikumiem, ar kuriem piemēro 
27. un 28. pantu;

n) ieguldījumu sabiedrība, izpildot 
rīkojumus, nerīkojas klientu interesēs un 
neizveido pasākumus saskaņā ar valsts 
noteikumiem, ar kuriem piemēro 27. un 
28. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – ra apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) datu pakalpojumu sniedzēja vadības 
struktūra neveic savus pienākumus 
saskaņā ar 65. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – rb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rb) apstiprināta publicēšanas struktūra, 
konsolidētu datu sistēmas nodrošinātājs 
vai apstiprināta ziņošanas sistēma neveic 
savus organizatoriskos pienākumus 
saskaņā ar 66., 67. vai 68. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – s apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) regulēts tirgus, tirgus organizētājs vai 
ieguldījumu sabiedrība atkārtoti nedara 
publiski pieejamu informāciju saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 3., 5., 7. vai 
9. pantu;

s) regulēts tirgus, tirgus organizētājs vai 
ieguldījumu sabiedrība nedara publiski 
pieejamu informāciju saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. …/… [FITR] 3., 5., 7. vai 
9. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

t) ieguldījumu sabiedrība atkārtoti nedara 
publiski pieejamu informāciju saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 13., 17., 19. 
un 20. pantu;

t) ieguldījumu sabiedrība nedara publiski 
pieejamu informāciju saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. …/… [FITR] 13., 17., 19. un 
20. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – u apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u) ieguldījumu sabiedrība atkārtoti 
nenosūta kompetentām iestādēm pārskatus 
par darījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/… [FITR] 23. pantu;

u) ieguldījumu sabiedrība nenosūta 
kompetentām iestādēm pārskatus par 
darījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/… [FITR] 23. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – z apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

z) ieguldījumu sabiedrība, kas reklamē, 
izplata vai pārdod finanšu instrumentus, 
veic finanšu darbību vai piemēro praksi 
pretrunā aizliegumiem vai 
ierobežojumiem, kas ieviesti, pamatojoties 
uz Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 
32. pantu.

z) ieguldījumu sabiedrība, kas reklamē, 
izplata vai pārdod finanšu instrumentus, 
veic finanšu darbību vai piemēro praksi 
pretrunā aizliegumiem vai 
ierobežojumiem, kas ieviesti, pamatojoties 
uz Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 31. vai 
32. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 5 000 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;

f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 10 000 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ekonomisko ieguvumu, kas izriet no 
pārkāpuma, var noteikt, dalībvalstis 
nodrošina, lai maksimālais līmenis nav 
zemāks par šā ieguvuma dubultu apjomu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var pilnvarot kompetentās 
iestādes ieviest papildu sankciju veidus vai 
noteikt sankcijas, kuru apmērs pārsniedz 
2. punkta e), f) un g) apakšpunktā minēto, 
ja tās atbilst 76. panta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis pilnvaro kompetentās 
iestādes noteikt efektīvas, samērīgas un 
preventīvas sankcijas par šīs direktīvas un 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] 
pārkāpumiem, kas nav minēti 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EVTI izveido vadlīnijas kompetentajām 
iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 16. pantu par administratīvo 
pasākumu un sankciju veidiem un 
administratīvo finansiālo sankciju līmeni.

2. EVTI līdz [..]* izveido vadlīnijas 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu par 
administratīvo pasākumu un sankciju 
veidiem un administratīvo finansiālo 
sankciju līmeni.
__________________

*lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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Or. en

Grozījums Nr. 175
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī panta noteikumi neierobežo 
kompetento iestāžu spēju piemērot 
kriminālsankcijas, ja tām ir tādas 
pilnvaras saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
Visas noteiktās kriminālsankcijas ņem 
vērā, nosakot jebkādas papildus 
piemērotās administratīvās sankcijas 
veidu un apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Direktīvas priekšlikums
78. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

78. pants svītrots
Informācijas par sankcijām nosūtīšana 
EVTI
1. Dalībvalstis reizi gadā nosūta EVTI 
apkopotu informāciju par visiem 
administratīvajiem pasākumiem vai 
administratīvajām sankcijām, kas 
piemērotas saskaņā ar 73. pantu. EVTI 
publicē šo informāciju savā gada 
pārskatā.
2. Ja kompetentā iestāde ir publiski 
atklājusi informāciju par administratīvo 
pasākumu vai administratīvo sankciju, tā 
vienlaicīgi par to ziņo EVTI. Ja publicētā 
informācija par administratīvu pasākumu 
vai administratīvu sankciju attiecas uz 
ieguldījumu sabiedrību, EVTI pievieno 
atsauci par publicēto sankciju 
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ieguldījumu sabiedrību reģistrā, kas 
izveidots saskaņā ar 5. panta 3. punktu.
3. EVTI izveido īstenošanas tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz 
informācijas nosūtīšanas procedūrām un 
formātiem, kas minēti šajā pantā.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt šā 
punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus.
EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [XX].

Or. en

Grozījums Nr. 177
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm, visām personām, 
kas strādā vai ir strādājušas to kompetento 
iestāžu vai to vienību labā, kurām 
uzdevumi ir deleģēti atbilstoši 69. panta 
2. punktam, kā arī revidentiem un 
speciālistiem, ko instruējušas kompetentās 
iestādes, ir saistošs pienākums glabāt 
dienesta noslēpumu. Tās neizpauž nekādu 
konfidenciālu informāciju, ko tās var 
saņemt, pildot savus pienākumus, izņemot 
pārskata vai apkopojuma veidā tā, lai nevar 
identificēt atsevišķas ieguldījumu 
sabiedrības, tirgus dalībniekus, regulētus 
tirgus vai jebkuru citu personu, neskarot 
valsts krimināltiesību vai šīs direktīvas citu 
noteikumu prasības.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajām iestādēm, visām personām, 
kas strādā vai ir strādājušas to kompetento 
iestāžu vai to vienību labā, kurām 
uzdevumi ir deleģēti atbilstoši 69. panta 
2. punktam, kā arī revidentiem un 
speciālistiem, ko instruējušas kompetentās 
iestādes, ir saistošs pienākums glabāt 
dienesta noslēpumu. Tās neizpauž nekādu 
konfidenciālu informāciju, ko tās var 
saņemt, pildot savus pienākumus, izņemot 
pārskata vai apkopojuma veidā tā, lai nevar 
identificēt atsevišķas ieguldījumu 
sabiedrības, tirgus dalībniekus, regulētus 
tirgus vai jebkuru citu personu, neskarot 
valsts krimināltiesību vai šīs direktīvas vai
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] citu 
noteikumu prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot valsts krimināltiesību prasības, 
kompetentās iestādes, struktūras vai 
fiziskas vai juridiskas personas, kas nav 
kompetentās iestādes un kas saņem 
konfidenciālu informāciju atbilstoši šai 
direktīvai, to var izmantot tikai, veicot 
savus pienākumus un funkcijas, attiecībā 
uz kompetentajām iestādēm, ievērojot šīs 
direktīvas darbības jomu, vai – attiecībā uz 
citām iestādēm, struktūrām vai fiziskām 
vai juridiskām personām – mērķim, kādam 
šī informācija tām sniegta, un/vai saistībā 
ar administratīvo tiesvedību vai tiesvedību, 
kas ir īpaši saistīta ar minēto funkciju 
veikšanu. Tomēr, ja kompetentā iestāde vai 
cita iestāde, struktūra vai persona, kas 
sniedz informāciju, piekrīt, tad kompetentā 
iestāde, kas saņem informāciju, var 
izmantot to citiem mērķiem.

3. Neskarot valsts krimināltiesību prasības, 
kompetentās iestādes, struktūras vai 
fiziskas vai juridiskas personas, kas nav 
kompetentās iestādes un kas saņem 
konfidenciālu informāciju atbilstoši šai 
direktīvai vai Regulai (ES) Nr. …/… 
[FITR], to var izmantot tikai, veicot savus 
pienākumus un funkcijas, attiecībā uz 
kompetentajām iestādēm, ievērojot šīs 
direktīvas vai Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] darbības jomu, vai – attiecībā uz 
citām iestādēm, struktūrām vai fiziskām 
vai juridiskām personām – mērķim, kādam 
šī informācija tām sniegta, un/vai saistībā 
ar administratīvo tiesvedību vai tiesvedību, 
kas ir īpaši saistīta ar minēto funkciju 
veikšanu. Tomēr, ja kompetentā iestāde vai 
cita iestāde, struktūra vai persona, kas 
sniedz informāciju, piekrīt, tad kompetentā 
iestāde, kas saņem informāciju, var 
izmantot to citiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz visu konfidenciālu informāciju, kas 
saņemta, ar ko veikta apmaiņa vai kas 
nosūtīta atbilstoši šai direktīvai, attiecas 
dienesta noslēpuma nosacījumi, kas 
noteikti šajā pantā. Tomēr šis pants neliedz 
kompetentajām iestādēm apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju vai nosūtīt to 
saskaņā ar šo direktīvu un citām 
direktīvām, kas piemērojamas ieguldījumu 
sabiedrībām, kredītiestādēm, pensiju 

4. Uz visu konfidenciālu informāciju, kas 
saņemta, ar ko veikta apmaiņa vai kas 
nosūtīta atbilstoši šai direktīvai vai Regulai 
(ES) Nr. …/… [FITR], attiecas dienesta 
noslēpuma nosacījumi, kas noteikti šajā 
pantā. Tomēr šis pants neliedz 
kompetentajām iestādēm apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju vai nosūtīt to 
saskaņā ar šo direktīvu vai Regulu (ES) 
Nr. …/… [FITR] un citām direktīvām vai 
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fondiem, PVKIU, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem, 
apdrošināšanas uzņēmumiem, regulētiem 
tirgiem vai tirgus dalībniekiem, vai citādi, 
saņemot piekrišanu no kompetentās 
iestādes vai citas iestādes vai struktūras vai 
fiziskas vai juridiskas personas, kas 
darījusi zināmu attiecīgo informāciju.

regulām, kas piemērojamas ieguldījumu 
sabiedrībām, kredītiestādēm, pensiju 
fondiem, PVKIU, apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas starpniekiem, 
apdrošināšanas uzņēmumiem, regulētiem 
tirgiem vai tirgus dalībniekiem, vai citādi, 
saņemot piekrišanu no kompetentās 
iestādes vai citas iestādes vai struktūras vai 
fiziskas vai juridiskas personas, kas 
darījusi zināmu attiecīgo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažādu dalībvalstu kompetentās iestādes 
savstarpēji sadarbojas vienmēr, kad tas ir 
vajadzīgs, lai izpildītu tos pienākumus, kas 
paredzēti šajā direktīvā, izmantojot 
pilnvaras, kas tām piešķirtas vai nu ar šo 
direktīvu, vai ar valstu tiesību aktiem.

Dažādu dalībvalstu kompetentās iestādes 
savstarpēji sadarbojas vienmēr, kad tas ir 
vajadzīgs, lai izpildītu to pienākumus, kas 
paredzēti šajā direktīvā vai Regulā (ES) 
Nr. …/… [FITR], izmantojot pilnvaras, 
kas tām piešķirtas vai nu ar šo direktīvu,
vai Regulu (ES) Nr. …/… [FITR], vai ar 
valstu tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sekmētu un paātrinātu sadarbību un jo 
īpaši informācijas apmaiņu, dalībvalstis 
izraugās tikai vienu kompetento iestādi par 
kontaktpunktu saistībā ar šīs direktīvas 
izpildi. Dalībvalstis paziņo Komisijai, 
EVTI un pārējām dalībvalstīm to iestāžu 
nosaukumus, kas ir izraudzītas saņemt 
informācijas apmaiņas pieprasījumus vai 

Lai sekmētu un paātrinātu sadarbību un jo 
īpaši informācijas apmaiņu, dalībvalstis 
izraugās tikai vienu kompetento iestādi par 
kontaktpunktu saistībā ar šīs direktīvas vai 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITR] izpildi. 
Dalībvalstis paziņo Komisijai, EVTI un 
pārējām dalībvalstīm to iestāžu 
nosaukumus, kas ir izraudzītas saņemt 
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sadarboties atbilstīgi šim punktam. EVTI 
savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi 
atjaunina šo iestāžu sarakstu.

informācijas apmaiņas pieprasījumus vai 
sadarboties atbilstīgi šim punktam. EVTI 
savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi 
atjaunina šo iestāžu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Direktīvas priekšlikums
83. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kompetentai iestādei ir pietiekams 
iemesls uzskatīt, ka rīcību, kas ir pretrunā 
šīs direktīvas noteikumiem un ko veic 
vienības, uz kurām neattiecas iestādes 
uzraudzība, īsteno vai tā ir īstenota citas 
dalībvalsts teritorijā, tā paziņo to pēc 
iespējas precīzāk attiecīgās citas dalībvalsts 
kompetentajai iestādei un EVTI. Attiecīgā 
kompetentā iestāde, kas saņēmusi 
informāciju, atbilstīgi rīkojas. Tā informē 
kompetento iestādi, kas tai ir sniegusi 
ziņas, un EVTI par veiktās rīcības 
rezultātiem un, ciktāl tas iespējams, arī par 
būtiskiem starpposma notikumiem. Šis 
punkts neskar tās kompetentās iestādes 
pilnvaras, kura informāciju nosūtīja.

4. Ja kompetentai iestādei ir pietiekams 
iemesls uzskatīt, ka rīcību, kas ir pretrunā 
šīs direktīvas vai Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] noteikumiem un ko veic vienības, 
uz kurām neattiecas iestādes uzraudzība, 
īsteno vai tā ir īstenota citas dalībvalsts 
teritorijā, tā paziņo to pēc iespējas precīzāk 
attiecīgās citas dalībvalsts kompetentajai 
iestādei un EVTI. Attiecīgā kompetentā 
iestāde, kas saņēmusi informāciju, 
atbilstīgi rīkojas. Tā informē kompetento 
iestādi, kas tai ir sniegusi ziņas, un EVTI 
par veiktās rīcības rezultātiem un, ciktāl tas 
iespējams, arī par būtiskiem starpposma 
notikumiem. Šis punkts neskar tās 
kompetentās iestādes pilnvaras, kura 
informāciju nosūtīja.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Direktīvas priekšlikums
83. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros nosaka standarta 
veidlapas, veidnes un procedūras 2. punktā 
minēto sadarbības pasākumu veikšanai.

8. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kuros nosaka standarta 
veidlapas, veidnes un procedūras 2. punktā 
minēto sadarbības pasākumu veikšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 184
Direktīvas priekšlikums
83. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim] 
iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos īstenošanas
tehnisko standartu projektus Komisijai.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Direktīvas priekšlikums
84. pants – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu sadarbība pārbaužu 
uz vietas vai izmeklēšanas uzraudzības 
jomā

Or. en

Grozījums Nr. 186
Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim]
iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
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šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Direktīvas priekšlikums
84. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim] 
iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas ir 
izraudzītas par kontaktpunktiem šīs 
direktīvas mērķiem atbilstoši 83. panta 1. 
punktam, tūlīt sniedz cita citai informāciju, 
kas pieprasīta, lai veiktu saskaņā ar 69. 
panta 1. punktu izraudzīto kompetento 
iestāžu pienākumus, kas norādīti 
noteikumos, kuri pieņemti atbilstoši šai 
direktīvai.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas ir 
izraudzītas par kontaktpunktiem šīs 
direktīvas un Regulas (ES) Nr. …/… 
[FITR] mērķiem atbilstoši 83. panta 
1. punktam, tūlīt sniedz cita citai 
informāciju, kas pieprasīta, lai veiktu 
saskaņā ar 69. panta 1. punktu izraudzīto 
kompetento iestāžu pienākumus, kas 
norādīti noteikumos, kuri pieņemti 
atbilstoši šai direktīvai vai Regulai (ES) 
Nr. …/… [FITR].

Or. en
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Grozījums Nr. 189
Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes, kas apmainās ar 
informāciju ar citām kompetentām 
iestādēm saskaņā ar šo direktīvu, darot 
zināmu minēto informāciju, var norādīt, ka 
to nevar atklāt bez skaidras to piekrišanas, 
tādējādi šādas informācijas apmaiņu var 
veikt tikai tiem mērķiem, attiecībā uz 
kuriem šīs iestādes devušas piekrišanu.

Kompetentās iestādes, kas veic 
informācijas apmaiņu ar citām 
kompetentām iestādēm saskaņā ar šo 
direktīvu vai Regulu (ES) Nr. …/... 
[FITR], darot zināmu šādu informāciju, 
var norādīt, ka to nedrīkst izpaust bez šo 
iestāžu skaidras piekrišanas, tādējādi darot 
zināmu, ka šādas informācijas apmaiņu var 
veikt tikai tādiem mērķiem, attiecībā uz 
kuriem tās sniegušas piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Direktīvas priekšlikums
85. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim] 
iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Direktīvas priekšlikums
85. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Nedz šis pants, nedz 81. vai 92. pants 
neliedz kompetentajai iestādei nosūtīt
EVTI, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai 

5. Nedz šis pants, nedz 81. vai 92. pants 
neliedz kompetentajai iestādei nosūtīt 
EVTI, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai 
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(turpmāk “ESRK”), centrālajām bankām, 
Eiropas Centrālo banku sistēmai un 
Eiropas Centrālajai bankai kā monetārām 
iestādēm un attiecīgā gadījumā arī citām 
valsts iestādēm, kas atbildīgas par 
maksājumu un norēķinu sistēmu 
pārzināšanu, konfidenciālu informāciju, 
kas paredzēta to uzdevumu izpildei; līdzīgi 
šīm iestādēm vai struktūrām neliedz 
paziņot kompetentajām iestādēm šādu 
informāciju, kas tām var būt vajadzīga, lai 
pildītu savas šajā direktīvā paredzētās 
funkcijas.

(turpmāk “ESRK”), centrālajām bankām, 
Eiropas Centrālo banku sistēmai un 
Eiropas Centrālajai bankai kā monetārām 
iestādēm un attiecīgā gadījumā arī citām 
valsts iestādēm, kas atbildīgas par 
maksājumu un norēķinu sistēmu 
pārzināšanu, konfidenciālu informāciju, 
kas paredzēta to uzdevumu izpildei; līdzīgi 
šīm iestādēm vai struktūrām neliedz 
paziņot kompetentajām iestādēm šādu 
informāciju, kas tām var būt vajadzīga, lai 
pildītu savas šajā direktīvā vai Regulā (ES) 
Nr. .../... [FITR] paredzētās funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) sadarboties, kā noteikts 83. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Direktīvas priekšlikums
87. pants – 1. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) šāda izmeklēšana, pārbaude uz vietas, 
uzraudzības darbība vai informācijas 
apmaiņa var nelabvēlīgi ietekmēt tās 
dalībvalsts suverenitāti, drošību vai 
sabiedrisko kārtību, kam adresēts lūgums;

Or. en



PE485.882v01-00 100/129 PR\895700LV.doc

LV

Grozījums Nr. 194
Direktīvas priekšlikums
88. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI līdz [2016. gada 31. decembrim] 
iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

EVTI līdz [..]* iesniedz šos īstenošanas 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Direktīvas priekšlikums
91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu pildīt 
pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā un 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 35. panta noteikumiem.

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu pildīt kas noteikti 
šajā direktīvā un Regulā (ES) Nr. …/… 
[FITR], kā arī saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Direktīvas priekšlikums
91.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

91.a pants
Datu aizsardzība

Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko 
veic dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu 
un Regulu (ES) Nr. …/… [FITR], 
kompetentās iestādes piemēro 
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Direktīvas 95/46/EK noteikumus un 
valstu noteikumus saistībā ar šīs 
direktīvas īstenošanu. Attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko īsteno EVTI 
saistībā ar šo direktīvu un Regulu (ES) 
Nr. …/… [FITR], EVTI ievēro Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Direktīvas priekšlikums
93. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
2. panta 3. punktu, 4. panta 1. punktu, 
4. panta 2. punktu, 13. panta 1. punktu, 
16. panta 12. punktu, 17. panta 6. punktu, 
23. panta 3. punktu, 24. panta 8. punktu, 
25. panta 6. punktu, 27. panta 7. punktu, 
28. panta 3. punktu, 30. panta 5. punktu, 
32. panta 3. punktu, 35. panta 8. punktu, 
44. panta 4. punktu, 51. panta 7. punktu, 
52. panta 6. punktu, 53. panta 4. punktu, 
59. panta 3. punktu, 60. panta 5. punktu, 
66. panta 6. punktu, 66. panta 7. punktu, 
67. panta 3. punktu, 67. panta 7. punktu, 
67. panta 8. punktu,68. panta 5. punktu,
83. panta 7. punktu, 99. panta 2. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
2. panta 3. punktu, 4. panta 3. punktu, 
13. panta 1. punktu, 16. panta 12. punktu, 
17. panta 6. punktu, 23. panta 3. punktu, 
24. panta 8. punktu, 25. panta 6. punktu, 
27. panta 7. punktu, 28. panta 3. punktu, 
30. panta 5. punktu, 32. panta 3. punktu, 
35. panta 8. punktu, 44. panta 4. punktu, 
51. panta 7. punktu, 52. panta 6. punktu, 
53. panta 4. punktu, 60. panta 5. punktu, 
66. panta 6. punktu, 66. panta 7. punktu, 
67. panta 3. punktu, 67. panta 7. punktu, 
67. panta 8. punktu,68. panta 5. punktu un
83. panta 7. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Direktīvas priekšlikums
94. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts tiesību akts, kas pieņemts 
saskaņā ar 93. pantu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 

5. Deleģēts tiesību akts, kas pieņemts 
saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 4. panta 
3. punktu, 13. panta 1. punktu, 16. panta 
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mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

12. punktu, 17. panta 6. punktu, 23. panta 
3. punktu, 24. panta 8. punktu, 25. panta 
6. punktu, 27. panta 7. punktu, 28. panta 
3. punktu, 30. panta 5. punktu, 32. panta 
3. punktu, 35. panta 8. punktu, 44. panta 
4. punktu, 51. panta 7. punktu, 52. panta 
6. punktu, 53. panta 4. punktu, 60. panta 
5. punktu, 66. panta 6. punktu, 66. panta 
7. punktu, 67. panta 3. punktu, 67. panta 
7. punktu, 67. panta 8. punktu, 68. panta 
5. punktu un 83. panta 7. punktu, stājas 
spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome trīs mēnešu laikā pēc minētā 
akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 
minēto termiņu pagarina par trim 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Direktīvas priekšlikums
95. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īstenošanas aktu pieņemšanā saskaņā 
ar 41. un 60. pantu Komisijai palīdz 
Eiropas Vērtspapīru komiteja, kas 
izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2001/528/EK. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

1. Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru 
komiteja, kas izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2001/528/EK. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Direktīvas priekšlikums
95. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu, ņemot 
vērā tās 8. panta noteikumus.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz [2 gadus pēc FITD 
piemērošanas sākuma, kā noteikts 
97. pantā], pēc konsultēšanās ar EVTI 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
pārskatu par sekojošo:

1. Komisija līdz [..]* pēc konsultēšanās ar 
EVTI iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei pārskatu par sekojošo:

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 42 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) regulētu tirdzniecības sistēmu darbību, 
ņemot vērā kompetento iestāžu 
uzraudzības pieredzi, to regulēto 
tirdzniecības sistēmu skaitu, kurām 
piešķirta atļauja ES, un to tirgus daļu;

(a) regulētu tirdzniecības sistēmu darbību, 
ņemot vērā kompetento iestāžu 
uzraudzības pieredzi, to regulēto 
tirdzniecības sistēmu skaitu, kurām 
piešķirta atļauja ES, un to tirgus daļu un jo 
īpaši izpētot, vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas definīcijai ir vajadzīgi kādi 
pielāgojumi un vai regulētas tirdzniecības 
sistēmas kategorijā ietvertais instrumentu 
klāsts joprojām ir atbilstīgs;
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Or. en

Grozījums Nr. 203
Direktīvas priekšlikums
96.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96.a pants
EVTI personāls un resursi

EVTI līdz [..]* izvērtē, cik daudz 
personāla un resursu nepieciešams tās 
pilnvaru un pienākumu īstenošanai 
atbilstīgi šīs direktīvas un Regulas (ES) 
Nr. …/… [FITR] noteikumiem, un 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai par to ziņojumu.
______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 18 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Direktīvas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz […] pieņem 
un publicē likumus, tiesību aktus un 
administratīvos noteikumus, kas 
nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas
prasības. Tās nekavējoties nosūta 
Komisijai minēto tiesību aktu saturu un to 
atbilstības tabulu šai direktīvai.

Dalībvalstis līdz [..]* pieņem un publicē 
likumus, tiesību aktus un administratīvos 
noteikumus, kas nepieciešami, lai izpildītu 
1.–5., 7., 9., 10., 13.–25., 27.–32., 34.–37., 
39., 41.–46., 48., 51.–54., 59.–69.a, 71.–
77., 79., 80., 83., 84., 85., 87.–90., 92.–
99. panta, kā arī I un II pielikuma 
prasības [visos šajos pantos veiktas 
būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 
Direktīvu 2004/39/EK]. Tās nekavējoties 
nosūta Komisijai minēto tiesību aktu saturu 
un to atbilstības tabulu šai direktīvai.

______________
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*lūdzu, ievietojiet datumu: divi gadi pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Direktīvas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro šos pasākumus sākot 
ar […], izņemot noteikumus, ar kuriem 
transponē 67. panta 2. punktu, ko piemēro 
sākot ar [2 gadus pēc pārējo direktīvas 
noteikumu piemērošanas sākuma dienas].

Dalībvalstis piemēro šos pasākumus sākot 
ar [..]*, izņemot noteikumus, ar kuriem 
transponē 67. panta 2. punktu, ko piemēro,
sākot ar [..]**.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 30 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.
**lūdzu, ievietojiet datumu: 42 mēneši 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Direktīvas priekšlikums
98. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 2004/39/EK un tās turpmākos 
grozījumus atceļ no […]. Atsauces uz 
Direktīvu 2004/39/EK vai Direktīvu 
93/22/EEK aizstāj ar atsaucēm uz šo 
direktīvu. Atsauces uz terminiem vai 
pantiem Direktīvā 2004/39/EK vai 
Direktīvā 93/22/EEK aizstāj ar 
līdzvērtīgām atsaucēm uz terminiem vai 
pantiem šajā direktīvā.

Direktīvu 2004/39/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar tiesību aktiem, kas minēti 
IIa pielikuma A daļā, atceļ no [..]*, 
neierobežojot šīs direktīvas IIa pielikuma 
B daļā noteiktos dalībvalstu pienākumus 
attiecībā uz termiņiem 
Direktīvas 2004/39/EK transponēšanai 
valsts tiesību aktos. Atsauces uz Direktīvu 
2004/39/EK vai Direktīvu 93/22/EEK 
aizstāj ar atsaucēm uz šo direktīvu vai 
Regulu (ES) Nr. …/… [FITR] un skata 
saskaņā ar atbilstības tabulām attiecīgi 
IIb pielikuma A un B daļā. Atsauces uz 
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terminiem vai pantiem Direktīvā 
2004/39/EK vai Direktīvā 93/22/EEK 
aizstāj ar līdzvērtīgām atsaucēm uz 
terminiem vai pantiem šajā direktīvā.

______________
*lūdzu, ievietojiet datumu: 30 mēneši pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Direktīvas priekšlikums
99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pašreizējie trešo valstu uzņēmumi var 
turpināt sniegt pakalpojumus un veikt 
darbības dalībvalstīs saskaņā ar valstu 
režīmiem līdz [4 gadus pēc šīs direktīvas
stāšanās spēkā].

1. Trešo valstu finanšu iestādes var 
turpināt sniegt pakalpojumus un veikt 
darbības filiālē dalībvalstīs saskaņā ar 
valstu režīmiem ne ilgāk kā vienu gadu
pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 
lēmumu saistībā ar attiecīgo trešo valsti 
saskaņā ar 41. panta 3. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Direktīvas priekšlikums
99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
pagarinātu 1. punktā minēto 
piemērošanas periodu, ņemot vērā 
līdzvērtīgus lēmumus, ko Komisija jau 
pieņēmusi saskaņā ar 41. panta 3. punktu 
un paredzamo trešo valstu regulatīvo un 
uzraudzības sistēmu attīstību.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm 
vai ienesīgumu, emisiju kvotām vai citiem 
atvasinātiem instrumentiem, finanšu 
indeksiem vai finansiāliem pasākumiem un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi 
vai skaidrā naudā;

4) Iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm 
vai ienesīgumu, vai citiem atvasinātiem 
instrumentiem, finanšu indeksiem vai 
finansiāliem pasākumiem un par ko var 
norēķināties ar fizisku piegādi vai skaidrā 
naudā;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm, inflācijas 
līmeni vai citiem oficiāliem ekonomikas 
statistikas datiem un par ko jānorēķinās 
skaidrā naudā vai par ko var norēķināties 
skaidrā naudā pēc kādas puses izvēles 
citādi, nekā saistību nepildīšanas vai 
citādas izbeigšanas dēļ, kā arī jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar aktīviem, 
tiesībām, saistībām, indeksiem un 
pasākumiem, kas šajā iedaļā nav nekur 
citur minēti un kam ir citu atvasinātu 
finanšu instrumentu īpašības, ņemot vērā, 
inter alia, to, vai tos tirgo regulētā tirgū, 
regulētā tirdzniecības sistēmā vai 

10) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm, emisiju 
kvotām, inflācijas līmeni vai citiem 
oficiāliem ekonomikas statistikas datiem 
un par ko jānorēķinās skaidrā naudā vai par 
ko var norēķināties skaidrā naudā pēc 
kādas puses izvēles citādi, nekā saistību 
nepildīšanas vai citādas izbeigšanas dēļ, kā 
arī jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti 
ar aktīviem, tiesībām, saistībām, indeksiem 
un pasākumiem, kas šajā iedaļā nav nekur 
citur minēti un kam ir citu atvasinātu 
finanšu instrumentu īpašības, ņemot vērā, 
inter alia, to, vai tos tirgo regulētā tirgū, 
regulētā tirdzniecības sistēmā vai 
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daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai par 
tiem ir veikts mijieskaits un norēķini ar 
atzītu mijieskaita iestāžu starpniecību un 
vai uz tiem attiecas regulāri papildu 
seguma pieprasījumi;

daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai par 
tiem ir veikts mijieskaits un norēķini ar 
atzītu mijieskaita iestāžu starpniecību un 
vai uz tiem attiecas regulāri papildu 
seguma pieprasījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Papildu precizējumi saistībā ar 7. 
un 10. punktu
1. Saistībā ar 7. punktu līgums, kas nav 
līgums par tūlītēju darījumu šā panta 2. 
punkta nozīmē un uz kuru neattiecas 
4. punkts, uzskatāms par līgumu, kuram 
piemīt citiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem raksturīgās īpašības un 
kurš nav paredzēts komerciāliem 
mērķiem, ja tas atbilst šādiem 
nosacījumiem:
(a) tas atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem:
(i) to tirgo trešās valsts tirdzniecības 
sistēmā, kas veic regulētam tirgum, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmai (DTS) 
vai regulētai tirdzniecības sistēmai (RTS) 
līdzīgas funkcijas;
(ii) ir skaidri norādīts, ka to tirgo regulētā 
tirgū, DTS, RTS vai šādas trešās valsts 
tirdzniecības sistēmā vai tas ir pakļauts 
regulēta tirgus, DTS, RTS vai šādas trešās 
valsts tirdzniecības sistēmas noteikumiem;
(iii) ir skaidri norādīts, ka tas ir līdzvērtīgs 
regulētā tirgū, DTS, RTS vai šādas trešās 
valsts tirdzniecības sistēmā tirgotam 
līgumam;
(b) tā ieskaitu veic mijieskaita iestāde vai 
cita iestāde, kas veic tādas pašas funkcijas 
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kā centrālais darījumu starpnieks, vai ir 
izveidots mehānisms starpības 
maksājumiem vai nodrošināšanai 
attiecībā uz šo līgumu;
(c) to standartizē, lai jo sevišķi cenu, loti, 
piegādes datumu vai citus noteikumus 
pamatā noteiktu, atsaucoties uz regulāri 
publicētām cenām, standartlotēm un 
parastajiem piegādes datumiem.
2. Līgums par tūlītēju darījumu 1. punkta 
vajadzībām ir līgums par preces, aktīva 
vai tiesību pārdošanu, saskaņā ar kura 
noteikumiem piegāde ir paredzēta kādā no 
šiem termiņiem, atkarībā no tā, kurš no 
tiem ir garāks:
(a) divu tirdzniecības dienu laikā;
(b) laikposmā, kas vispārpieņemts tirgū kā 
šīs preces, aktīva vai tiesību parastais 
piegādes termiņš.
Taču līgums nav līgums par tūlītēju 
darījumu, ja, neraugoties uz tajā skaidri 
izklāstītajiem noteikumiem, līguma puses 
vienojas, ka bāzes aktīva piegāde ir 
jāatliek un nav jāveic pirmajā daļā 
minētajā termiņā.
3. Saistībā ar 10. punktu atvasināts 
līgums saistībā ar šajā iedaļā minēto 
bāzes aktīvu uzskatāmi par līgumu, 
kuram piemīt citiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem raksturīgās īpašības, ja tas 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
(a) par to norēķinās skaidrā naudā vai par 
to var norēķināties skaidrā naudā pēc 
vienas vai vairāku pušu izvēles, kas nav 
saistīta ar saistību nepildīšanu vai kādu 
citu iemeslu izbeigt līgumu;
(b) to tirgo regulētā tirgū, DTS vai RTS;
(c) attiecībā uz šo līgumu ir ievēroti 
1. punktā minētie nosacījumi.
4. Līgums uzskatāms par līgumu, kas 
paredzēts komerciāliem mērķiem 
7. punkta nozīmē un kuram nepiemīt 
citiem atvasinātiem finanšu 
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instrumentiem raksturīgās īpašības 7. un 
10. punkta nozīmē, ja to noslēdzis vai tas 
ir noslēgts ar energosadales tīkla, 
enerģijas plūsmas regulācijas mehānisma 
vai cauruļvada tīkla operatoru vai 
administratoru, un noteiktā laikposmā 
nepieciešams līdzsvarot enerģijas 
pieprasījumu un piedāvājumu.
5. Papildus 10. punktā minēto atvasināto 
līgumu veidiem atvasināts līgums, kas 
saistīts ar kādu no turpmāk tekstā 
minētajiem aspektiem, ietilpst 10. punkta 
darbības jomā, ja līgums atbilst 10. un 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem:
(a) telekomunikāciju frekvenču joslas 
platums;
(b) preču noliktavietilpība;
(c) pārvades vai transportēšanas jauda 
precēm, kuras piegādā, izmantojot 
kabeļus, caurules vai citus līdzekļus;
(d) pabalsts, kredīts, atļauja, tiesības vai 
līdzīgs aktīvs, kas ir tieši saistīts ar tādas 
enerģijas piegādi, sadali vai patēriņu, kas 
iegūta no atjaunojamiem resursiem;
(e) ģeoloģisks, vides vai cits fizikāls 
mainīgais lielums;
(f) kāds cits atvietojams aktīvs vai tiesības, 
izņemot tiesības saņemt pakalpojumu, kas 
ir pārvedami;
(g) cenas jeb vērtības vai apjoma rādītājs 
vai mērs darījumiem ar aktīviem, 
tiesībām, pakalpojumiem vai saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – II daļa – II.1 iedaļa – 6. rindkopa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieņemt īpašus kritērijus, 
lai novērtētu attiecīgo pieredzi un 
zināšanas, ja pašvaldības un vietējās valsts 
sektora iestādes lūdz tās uzskatīt par 
profesionāļiem. Šie kritēriji var būt 
alternatīva vai papildinājums iepriekšējā 
punktā norādītajiem kritērijiem.

Dalībvalstis pieņem īpašus kritērijus, lai 
novērtētu attiecīgo pieredzi un zināšanas, 
ja pašvaldības un vietējās valsts sektora 
iestādes lūdz tās uzskatīt par 
profesionāļiem. Šie kritēriji var būt 
alternatīva vai papildinājums iepriekšējā 
punktā norādītajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Direktīvas priekšlikums
IIa pielikums – A daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums
A daļa

Atceltā direktīva ar tās sekojošo 
grozījumu sarakstu (minēta 98. pantā)
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2004/39/EK (OV L 145, 
30.4.2004., 1. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2006/31/EK (2006. gada 
5. aprīlis), ar kuru attiecībā uz dažiem 
termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, 
kas attiecas uz finanšu instrumentu 
tirgiem (OV L 114, 27.4.2006., 60. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2007/44/EK (2007. gada 
5. septembris) attiecībā uz procedūras 
noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, 
kas piemērojami, veicot piesardzīgu 
novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un 
palielināšanu finanšu nozarē (OV L 247, 
21.9.2007., 1. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/10/EK (2008. gada 
11. marts), ar kuru Direktīvu 2004/39/EK, 
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kas attiecas uz finanšu instrumentu 
tirgiem, groza attiecībā uz Komisijai 
piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (OV 
L 76, 19.3.2008., 33. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/78/ES (2010. gada 24. 
novembris) attiecībā uz Eiropas 
Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku 
iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes 
(Eiropas Apdrošināšanas un aroda 
pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības 
iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes) pilnvarām (OV L 331, 
15.12.2010., 120. lpp)

Or. en

Grozījums Nr. 214
Direktīvas priekšlikums
IIa pielikums – B daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Parlamenta grozījums

B daļa

Saraksts ar termiņiem transponēšanai valsts tiesību aktos (kas minēti 98. pantā)

Direktīva 2004/39/EK
Pārejas posms 2007. gada 31. janvāris

Īstenošanas posms 2007. gada 1. novembris

Or. en

Grozījums Nr. 215
Direktīvas priekšlikums
IIb pielikums – virsraksts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības tabulas

Or. en

Grozījums Nr. 216
Direktīvas priekšlikums
IIb pielikums – A daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Parlamenta grozījums

A daļa

Šī direktīva Direktīva 2004/39/EK
1. panta 1. punkts 1. panta 1. punkts
1. panta 2. punkts
1. panta 3. punkts 1. panta 2. punkts
2. pants 2. pants
3. panta 1. punkta 2. apakšpunkts 3. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
3. panta 3. un 4. punkts
4. panta 1. punkts
4. panta 2. punkts 4. panta 1. punkts
4. panta 3. punkts 4. panta 2. punkts
5. pants 5. pants
6. pants 6. pants
7. panta 1.–4. punkts 7. panta 1.–4. punkts
7. panta 5. punkts 7. panta 4. punkts
8. pants 8. pants
9. panta 1.–4. punkts 9. panta 1. punkts
9. panta 5. punkts 9. panta 2. punkts
9. panta 6. punkts
9. panta 7. punkts 9. panta 3. punkts
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9. panta 8. punkts 9. panta 4. punkts
10. panta 1. punkta 2. apakšpunkts 10. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
10. panta 3. punkts
11. panta 1. punkts 10. panta 3. punkts
11. panta 2. punkts 10. panta 4. punkts
11. panta 3. punkts 10. panta 5. punkts
11. panta 4. punkts 10. panta 6. punkts
12. pants 10.a pants
13. pants 10.b pants
14. pants 11. pants
15. pants 12. pants
16. panta 1.–6. punkts 13. panta 1.–6. punkts
16. panta 7. punkts
16. panta 8. punkts 13. panta 7. punkts
16. panta 9. punkts 13. panta 8. punkts
16. panta 10. punkts
16. panta 11. punkts 13. panta 9. punkts
16. panta 12. punkts 13. panta 10. punkts
17. pants
18. panta 1. punkta 2. apakšpunkts 14. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
18. panta 3. punkts 14. panta 4. punkts
18. panta 4. punkts 14. panta 5. punkts
18. panta 5. punkts 14. panta 6. punkts
18. panta 6. punkts 14. panta 7. punkts
18. panta 7. punkta 8. apakšpunkts
19. pants
20. pants
21. pants 16. pants
22. pants 17. pants
23. pants 18. pants
24. panta 1., 2. un 3. punkts 19. panta 1., 2. un 3. punkts
24. panta 4. punkts 19. panta 9. punkts
24. panta 5. punkts
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24. panta 6. punkts
24. panta 7. punkts
24. panta 8. punkts
25. panta 1. punkts 19. panta 4. punkts
25. panta 2. punkts 19. panta 5. punkts
25. panta 3. punkts 19. panta 6. punkts
25. panta 4. punkts 19. panta 7. punkts
25. panta 5. punkts 19. panta 8. punkts
25. panta 6. punkts 19. panta 10. punkts
25. panta 7. punkts
26. pants 20. pants
27. panta 1. punkts 21. panta 1. punkts
27. panta 2. punkts
27. panta 3. punkts 21. panta 2. punkts
27. panta 4. punkts 21. panta 3. punkts
27. panta 5. punkts 21. panta 4. punkts
27. panta 6. punkts 21. panta 5. punkts
27. panta 7. punkts 21. panta 6. punkts
27. panta 8. punkts
28. pants 22. pants
29. pants 23. pants
30. pants 24. pants
31. pants 26. pants
32. pants
33. pants
34. pants
35. pants
36. panta 1.–4. punkts 31. panta 1.–4. punkts
36. panta 5. punkts
36. panta 6. punkts 31. panta 5. punkts
36. panta 7. punkts 31. panta 6. punkts
36. panta 8. punkta 9. apakšpunkts 31. panta 7. punkts
37. panta 1.–6. punkts 32. panta 1.–6. punkts
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37. panta 7. punkts
37. panta 8. punkts 32. panta 7. punkts
37. panta 9. punkts 32. panta 8. punkts
37. panta 10. punkts 32. panta 9. punkts
37. panta 11. punkts 32. panta 10. punkts
38. pants 33. pants
39. pants 34. pants
40. pants 35. pants
41. pants
42. pants
43. pants
44. pants
45. pants
46. pants
47. pants 36. pants
48. pants 37. pants
49. pants 38. pants
50. pants 39. pants
51. pants
52. pants 40. pants
53. panta 1. punkta 2. apakšpunkts 41. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
53. panta 3. un 4. punkts
54. pants
55. pants 42. pants
56. pants 43. pants
57. pants 46. pants
58. pants 47. pants
59. pants
60. pants
61. pants
62. pants
63. pants
64. pants
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65. pants
66. pants
67. pants
68. pants
69. pants 48. pants
70. pants 49. pants
71. panta 1. punkta 2. apakšpunkts 50. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
71. panta 3. un 4. punkts
72. pants
73. panta 1. punkts 51. panta 1. punkts
73. panta 2. punkts
73. panta 3. punkts 51. panta 4. punkts
73. panta 4. punkts 51. panta 5. punkts
73. panta 5. punkts 51. panta 6. punkts
74. pants
75. pants
76. pants
77. pants
78. pants
79. pants 52. pants
80. pants 53. pants
81. pants 54. pants
82. pants 55. pants
83. panta 1.–4. punkts 56. panta 1.–4. punkts
83. panta 5. punkta 6. apakšpunkts
83. panta 7. punkts 56. panta 5. punkts
83. panta 8. punkts 56. panta 6. punkts
84. pants 57. pants
85. pants 58. pants
86. pants 58.a pants
87. pants 59. pants
88. pants 60. pants
89. pants 61. pants
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90. pants 62. pants
91. pants 62.a pants
92. pants 63. pants
93. pants
94. pants
95. pants
96. pants 65. pants
97. pants 70. pants
98. pants
99. pants 71. pants
100. pants 72. pants
101. pants 73. pants
I pielikums I pielikums
II pielikums II pielikums 

Or. en

Grozījums Nr. 217
Direktīvas priekšlikums
IIb pielikums – B daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Parlamenta grozījums
B daļa

Regula (ES) Nr. …/… [FITR] Direktīva 2004/39/EK
1. pants
2. pants 4. pants
3. panta 1. punkts 29. panta 1. punkts, 44. panta 1. punkts
3. panta 2. punkts 44. panta 1. punkts
4. panta 1. punkts 29. panta 2. punkts, 44. panta 2. punkts
4. panta 2. punkts
4. panta 3. punkts 29. panta 3. punkts, 44. panta 3. punkts
4. panta 4. punkts
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5. panta 1. punkts 30. panta 1. punkts, 45. panta 1. punkts
5. panta 2. punkts 45. panta 1. punkts
6. panta 1. punkts 30. panta 2. punkts, 45. panta 2. punkts
6. panta 2. punkts 30. panta 3. punkts, 45. panta 3. punkts
7. pants
8. pants
9. pants
10. pants
11. pants
12. pants 28. pants, 30. pants 
45. pants
13. pants 27. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
14. panta 1.–4. punkts 27. panta 3. punkts
14. panta 5. punkts 27. panta 7. punkts
14. panta 6. punkts
15. pants 27. panta 4. punkts
16. panta 1. punkts 27. panta 5. punkts
16. panta 2. punkts 27. panta 6. punkts
16. panta 3. punkts 27. panta 7. punkts
17. pants
18. pants
19. pants 28. pants
20. pants
21. pants 25. panta 1. punkts
22. panta 1. punkts 25. panta 2. punkts
22. panta 2. punkts
23. panta 1. punkta 2. apakšpunkts 25. panta 3. punkts
23. panta 3. punkts 25. panta 4. punkts
23. panta 4. punkts
23. panta 5. punkts
23. panta 6. punkts 25. panta 5. punkts
23. panta 7. punkts 25. panta 6. punkts
23. panta 8. punkts 25. panta 7. punkts
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23. panta 9. punkts
24. pants
25. pants
26. pants
27. pants
28. pants
29. pants
30. pants
31. pants
32. pants
33. pants
34. pants
35. pants
36. pants
36. pants
37. pants
38. pants
39. pants
40. pants
41. pants
42. pants 64. pants
43. pants 65. pants
44. pants
45. pants 71. pants
46. pants 72. pants

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Finanšu instrumentu tirgus direktīvas (FITD) pārskatīšana jāskata saistībā ar ES reakciju uz finanšu krīzi. 
FITD I (2004/39/EK) ieviesa 2007. gada 1. novembrī, aizvietojot Ieguldījumu pakalpojumu direktīvu 
(IPD). To papildināja ar īstenošanas regulu (EK Nr. 1287/2006) un īstenošanas direktīvu (2006/73/EK). 

Ir divi būtiski iemesli, kādēļ šī pārskatīšana notiek tikai piecus pēc FITD I ieviešanas: stāvoklis tirgū ir 
mainījies, ņemot vērā tehnisko attīstību, jaunus tirgus dalībniekus un sarežģītāku tirdzniecības stratēģiju 
izstrādi. Turklāt, reaģējot uz finanšu krīzi, FITD ir jāpārskata, lai samazinātu sistēmisko risku un 
nodrošinātu finanšu tirgu stabilitāti, kā arī pienācīgu ieguldītāju aizsardzību. Tāpēc 2011. gada 
20. oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar regulas un direktīvas priekšlikumiem, kas kopā aizvietotu 
Direktīvu 2004/39/EK.

Eiropas Parlaments sāka apspriešanos, kas visām ieinteresētajām pusēm deva iespēju izteikties. Eiropas 
Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) tīmekļa vietnē pilnīgas pārredzamības nolūkā 
publicēja 193 atbildes. Turklāt referents iesniedza trīs darba dokumentus, lai nodrošinātu FITD I 
pārskatu un noteiktu Komisijas priekšlikumu galvenos aspektus.

Ņemot vērā, ka FITD pārskatīšana ir nozīmīgs pasākums virzībā uz pārredzamu un efektīvu finanšu tirgu 
darbību Eiropas Savienībā, referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus kopumā, jo tas bija viens no 
galvenajiem problēmjautājumiem, ko Parlaments noteica savā 2010. gada 14. decembra rezolūcijā par 
finanšu instrumentu tirdzniecības regulējumu — „dark pools” u. c. (2010/2075(INI)). Šajā rezolūcijā 
Parlaments arī prasīja turpināt pētīt ļoti biežu tirdzniecību un tirdzniecības vietām pašreiz noteikto 
pārredzamības prasību atbilstību. Lai arī atzinīgi vērtējot Komisijas kopējo mērķi nodrošināt to, ka visu 
veidu regulēta tirdzniecība notiek regulētās tirdzniecības vietās, referents pauž nožēlu par to, ka Komisija 
nav ņēmusi vērā vienu no galvenajām Parlamenta rezolūcijā paustajām problēmām, proti, to, ka ir nevis 
jāievieš jauna tirdzniecības vietu kategorija, bet gan jāpielāgo prasības, kas FITD I noteiktas attiecībā uz 
izpildes vietām: regulētiem tirgiem, daudzpusējas tirdzniecības sistēmām un sistēmiskiem 
internalizētājiem.

Referenta nostāja

Referents piekrīt Komisijas ierosinājumam paplašināt FITD darbības jomas noteikumus un ierobežot 
izņēmumus, jo atbalsta visu regulējuma trūkumu novēršanu, lai kāda tirgus daļa nepaliktu 
nereglamentēta. Lai nodrošinātu to, ka izņēmumus nepiemēro ļaunprātīgi, referents ierosina noteikt 
personām pienākumu iesniegt ziņojumu, tajā paskaidrojot, kāpēc to darbība ir uzskatāma par 
papilddarbību to pamatdarbībai. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) vajadzētu izstrādāt 
regulatīvus tehniskos standartus, lai konkrētāk noteiktu papilddarbību kritērijus.

Komisija nostiprina reglamentējošo sistēmu ieguldītāju aizsardzībai, lai klientiem sniegtu precīzāku 
informāciju par pakalpojumiem un viņu rīkojumu izpildi. Referents atbalsta šo mērķi. Toties viņš 
neatbalsta ierosināto jauno pienākumu precizēt, vai ieguldījumu konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgā 
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veidā un vai to pamatā ir plaša vai ierobežotāka tirgus analīze, jo vārda „neatkarīgs” lietošana var radīt 
iespaidu, ka citiem konsultāciju veidiem ir negatīva nozīme. Tādēļ referents ir izvēlējies neitrālāku 
formulējumu un ierosina pirms ieguldījumu konsultācijas sniegšanas klientiem darīt zināmu, vai trešās 
personas ir veikušas maksājumus un vai konsultācija ir par noteiktu instrumentu skaitu. Tāpat klienti ir 
jāinformē par finanšu instrumentu piemērotības periodiskā novērtējuma veikšanas biežumu. Portfeļa 
pārvaldītājiem nedrīkst aizliegt pieņemt stimulus, bet jebkādu stimulu pieņemšanai ir jābūt pilnībā 
pārredzamai, un ar to saistītā informācija ir jāsniedz klientam pirms vienošanās. Turklāt referents ievieš 
jaunu pienākumu ieguldījumu sabiedrībām, izstrādājot jaunu produktu, noteikt mērķa grupu privāto vai 
profesionālo klientu kategorijā un nodrošināt to, ka izstrādātais produkts atbilst attiecīgo klientu 
vajadzībām un tiek tirgots mērķa grupas klientiem. Visbeidzot, referents uzskata, ka par klientiem 
ievācamajai informācijai ir jāietver arī informācija par klientu riska pielaidi.

Attiecībā uz uzskaites datiem Komisija ierosina veikt arī telefonsarunu vai elektroniskās saziņas
ierakstus. Tomēr, tā kā piekļuves pieprasīšana šādu ierakstu veikšanai var būt pretrunā valstu tiesību 
aktiem personas privāto datu aizsardzības jomā, referents ierosina dalībvalstīm par piemērotiem atzīt 
citus dokumentācijas veidus, piemēram, protokolus.

Lai gan FITD I nošķir trīs regulēto izpildes vietu kategorijas — regulētos tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un sistēmiskus internalizētājus, kā minēts iepriekš tekstā —, Komisija grasās 
ieviest ceturto kategoriju, proti, regulētas tirdzniecības sistēmas (RTS). Uz visām tirdzniecības vietām 
attiecas vienādas pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības prasības un gandrīz vienādas prasības saistībā ar 
organizatoriskajiem aspektiem un tirgus uzraudzību. Galvenā atšķirība starp regulētajiem tirgiem un 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmām, no vienas puses, un regulētas tirdzniecības sistēmām, no otras 
puses, ir tāda, ka RTS ietver rīcības brīvību attiecībā uz darījuma veikšanu. Referents apšauba to, vai 
jaunas kategorijas izveide ir pareizākais līdzeklis tādu regulētu tirdzniecības vietu iekļaušanai, kuras nav 
iekļautas pašreizējās kategorijās. Lai neradītu jaunas nepilnības, referents ierosina RTS kategorijā iekļaut 
tikai tirgus, kas nav akciju tirgi, tādējādi pielāgojot pārskatīšanas klauzulu, lai nodrošinātu, ka tiek 
pārskatīta vajadzība pēc šādas jaunas kategorijas un tās ietekme.

FITD II priekšlikumi ietver konkrētus pienākumus, ko piemēro visām personām, kuras veic 
algoritmisko tirdzniecību, kā arī plašāku algoritmiskās tirdzniecības definīciju. Referents iesaka 
citādāku pieeju un ierosina ļoti biežas tirdzniecības un ļoti biežas tirdzniecības stratēģijas definīcijā 
noteikt īpašu algoritmiskās tirdzniecības paveidu, kā arī aizliegt tiešu elektronisku piekļuvi. Turklāt 
referents atzīst Komisijas priekšlikumos attiecībā uz regulētiem tirgiem, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmām un RTS paredzēt, ka tie ir izturētspējīgi tirgus ārkārtas apstākļos un ka tie ir aprīkoti ar 
bloķēšanas sistēmām un spēj īstenot uzņēmējdarbības nepārtrauktības pasākumus. Referents šo pieeju 
vērtē atzinīgi, taču tās nostiprināšanai piedāvā trīs ierosinājumus: pirmkārt, lai samazinātu tirdzniecības 
un rīkojumu plūsmas apjomu, viņš ierosina nodrošināt, ka visi rīkojumi ir derīgi vismaz 
500 milisekunžu; otrkārt, visām tirdzniecības vietām ir jābūt tirdzniecības apturēšanas kritērijiem, par 
kuriem jāziņo kompetentajām iestādēm un EVTI, kas tos publicē savā tīmekļa vietnē; treškārt, noteikt 
prasību tirdzniecības vietām nodrošināt, ka to maksas struktūras ietver augstāku maksu rīkojumiem, ko 
vēlāk atceļ, nekā rīkojumiem, ko izpilda, un augstāku maksu tiem tirgus dalībniekiem, kuriem ir 
proporcionāli vairāk atcelto, nevis izpildīto rīkojumu.

Komisija ierosina nostiprināt korporatīvās pārvaldības noteikumus attiecībā uz izpilddirektoru un 
direktoru profilu, lomu un atbildību, kā arī līdzsvaru vadības struktūru sastāvā. Referents nostiprina 
noteikumus attiecībā uz tirdzniecības vietu vadības struktūrām un ierosina noteikt, ka viena persona 
nedrīkst vienlaikus būt vairāk nekā vienā izpilddirektora vai divos direktora amatos, lai gan tiek 
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saglabāta iespēja apvienot izpilddirektora un direktora amatus vienā uzņēmumu grupā. Ir jāievieš 
efektīvas sistēmas interešu konfliktu noteikšanai un pārvaldībai.

Ar jēdzienu MVU izaugsmes tirgi Komisija izveido jaunu tirgu apakškategoriju, kas parasti darbojas kā 
daudzpusējas tirdzniecības sistēma. Atbalstot šo mērķi, referents vienlaikus pauž bažas, vai ir kāds 
praktisks ieguvums no tā, ka dažus tirgus nodēvē par MVU izaugsmes tirgiem, un viņš ierosina jēdziena 
pamatā iekļaut vismaz Eiropas Savienības MVU standarta definīciju.

Komisija uzskata, ka visām tirdzniecības vietām, kas tirgo atvasināto preču instrumentu līgumus, ir 
jāpieņem pozīciju ierobežojumi vai līdzīgi pasākumi, lai nodrošinātu tirgus pienācīgu darbību un 
sniegtu standartizētu informāciju. Referents šo pieeju kopumā vērtē atzinīgi, jo atbalsta mērķi aizliegt 
pārmērīgas spekulācijas ar pārtikas cenām. Tomēr ir vajadzīgi daži pielāgošanas un nostiprināšanas 
pasākumi. Referents uzskata, ka citu pozīciju kontroles veidu izmantošanai ir jābūt pozīciju 
ierobežojumu izmantošanas papildu, nevis izvēles pasākumam. Tomēr, nosakot šādus ierobežojumus, no 
pārējām pozīcijām ir jānošķir tās, kas saistītas ar preču tirdzniecības darbībām. Līgumu skaita 
ierobežojumu turpmākai precizēšanai regulatīvo standartu projektos ir jābūt EVTI pārziņā.

Attiecībā uz datu konsolidāciju visām sabiedrībām ir jāpublisko savi tirdzniecības ziņojumi, izmantojot 
apstiprinātas publicēšanas struktūras (APA), lai varētu veikt visu tirdzniecības vietu noteikto cenu un 
tirdzniecības efektīvu salīdzinājumu. Referents atbalsta Komisijas ierosinājumus, bet norāda, ka visa 
informācija jāizskata nediskriminējošā veidā.

Komisijas ierosinātā trešo valstu režīma pamatā ir trešo valstu jurisdikciju līdzvērtības novērtējums, lai 
sabiedrības trešajā valstī, par kuru Komisija ir pieņēmusi līdzvērtības lēmumu, varētu pieprasīt atļauju 
sniegt pakalpojumus Eiropas Savienībā. Lai nodrošinātu pilnīgu trešo valstu režīma definīciju, referents 
frāzi „trešās valsts ieguldījumu sabiedrība” aizstāja ar frāzi „trešās valsts finanšu iestāde”.

Komisijas priekšlikumos ir iekļautas arī plašas valstu iestāžu un EVTI pilnvaras. Piemēram, 
uzraudzības iestādes varētu iejaukties jebkurā atvasināto preču instrumentu līguma īstenošanas posmā 
vai ierobežot pozīcijas ex-ante un nediskriminējošā veidā. Dalībvalstīm būtu noteikta prasība ieviest 
vismaz konkrētu obligāto administratīvo sankciju līmeni. Referents nostiprina šos pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka tirgus dalībnieki ievēro FITD noteikumus.

Visbeidzot, referents samazina deleģēto un īstenošanas aktu skaitu, jo uzskata, ka nozīmīgākie 
politiskie lēmumi ir jāpieņem, izmantojot parasto Parlamenta un Padomes likumdošanas procedūru, kā 
arī precizē laikposmu, kādā EVTI ir jāizstrādā pieprasītie regulatīvie standarti.
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PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2012)12430

Sharon Bowles
Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājai
ASP 10G201
Brisele

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu instrumentu 
tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK 
(pārstrādāta versija)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Cienītā priekšsēdētāja!

Juridiskā komiteja, ko man ir gods vadīt, ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu saskaņā ar 
Parlamenta Reglamenta 87. pantu par pārstrādāšanu.

Šā panta 3. punktā ir noteikts: 

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto 
jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt 
grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un 
Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt 
šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt 
pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Iepazinusies ar atzinumu, ko sniedza Juridiskais dienests, kura pārstāvji piedalījās pārstrādātā 
priekšlikuma izskatīšanā konsultatīvās darba grupas sanāksmēs, un ievērojot atzinuma 
sagatavotāja ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi 
citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas priekšlikumā skaidri norādīti, un ka attiecībā uz iepriekš 
pieņemto tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikumā ir 
iekļauta vienkārši spēkā esošo tekstu kodifikācija, nemainot to būtību.
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Visbeidzot, pēc jautājuma apspriešanas 2012. gada 1. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja, 
ar 22 balsīm ,,par” un nevienam neatturoties1, pieņēma ieteikumu Jūsu vadītajai komitejai, kas 
ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 
Reglamenta 87. pantu.

Ar cieņu,

Klaus-Heiner Lehne

Pielikumā: Konsultatīvās darba grupas atzinums.

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Klaus-Heiner Lehne (piekšsēdētājs), Evelyn Regner 
(priekšsēdētāja vietniece), Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), Françoise Castex 
(priekšsēdētāja vietniece), Sebastian Valentin Bodu (priekšsēdētāja vietnieks),
Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo,
Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner,
Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros,
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein,
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2012. gada 10. janvārī

ATZINUMS

ADRESĒTS EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par finanšu instrumentu 
tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK 
(pārstrādāta redakcija)
COM(2011) 0656, 20.10.2011. – 2011/0298(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas 
sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, tikās 
2011. gada 10. un 28. novembra sanāksmēs, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 
pārstrādā 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru 
groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK, konsultatīvā darba grupa, 
kopīgi vienojoties, secināja turpmāk minēto.

1) Attiecībā uz paskaidrojuma rakstu — lai tas pilnībā atbilstu attiecīgajām prasībām, kas 
noteiktas Iestāžu nolīgumā, šajā dokumentā, kā tas paredzēts minētā nolīguma 6. punkta 
a) apakšpunkta iii) daļā, vajadzēja precīzi norādīt, kuri no iepriekšējā tiesību akta 
noteikumiem priekšlikumā ir saglabāti negrozīti.
2) Pārstrādātajā tekstā, izmantojot pelēko tonējumu, ko parasti lieto būtisku grozījumu 
izcelšanai, būtu jānorāda šādas ierosinātās izmaiņas:
- 37. apsvērumā dzēš visu Direktīvas 2004/39/EK 27. apsvēruma tekstu,
- 61. apsvērumu papildina, tā beigās pievienojot vārdus „regulēta tirdzniecības sistēma vai 
sistemātisks internalizētājs”,
- 102. apsvērumā vārdu „veicināt” aizstāj ar vārdiem „nodrošināt, lai”,

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, 
un tā strādāja, izmantojot angļu valodas versiju, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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- 1. panta 1. punktu papildina, beigās pievienojot vārdus „datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzējiem un trešo valstu uzņēmumiem, kas Savienībā sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai 
veic ieguldījumus”,
- 1. panta 3. punkta pirmo ievilkumu papildina ar atsauci uz jauno 17. pantu,
- 1. panta 3. punkta ceturtajā ievilkumā — vārdi „līdz 80.”,
- 1. panta 3. punkta piektajā ievilkumā dzēš norādi „71. panta 1. punkts”,
- 2. panta 1. punkta iii) apakšpunktā dzēš vārdus „ārpus regulētā tirgus vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas, nodrošinot sistēmu, kas pieejama trešām personām, lai iesaistītos 
darījumos ar tām”,
- 5. panta 2. punktā dzēš pēdējos vārdus „un 15. pantu”,
- 9. panta 7. punktā dzēš vārdus „ierosinātās izmaiņas uzņēmuma pārvaldībā”,
- 16. panta 1. punktu papildina, tā beigās pievienojot vārdus „un 17. pantā”,
- 16. panta 11. punktu papildina ar vārdiem „un 7.”,
- 18. panta 1. punktā dzēš vārdus „un nediskrecionārus”,
- 18. panta 6. punktā aizvieto pašreizējo atsauci uz „50. panta 1. punktu” ar atsauci uz jauno 
„72. panta 1. punktu”,
- 24. panta 1. punktā aizvietot vārdus „2.–8. punktā” ar vārdiem „šajā pantā un 25. pantā”,
- 24. panta 3. punkta otrajā daļā — vārds „vajadzētu”,
- 29. panta 1. punktā vārdus „var nolemt atļaut” aizstāj ar vārdu „atļauj”,
- 30. panta 2. punkta pirmajā daļā dzēš tekstu „un l)”,
- 36. panta 2. punkta otrajā daļā vārdus „var darīt zināmu atklātībai” aizstāj ar vārdu 
„publisko”,
- 55. panta 3. punkta b) apakšpunktu papildina ar vārdiem „un pieredzes”,
- 92. panta 1. punkta ceturto daļu papildina ar pēdējo — f) — apakšpunktu,
- I pielikumā, C iedaļas 10. punktā dzēš vārdus „emisijas kvotām”.
3) Direktīvas 4. panta 2. punkta 18) apakšpunktā, atbilstīgi Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
1. punkta 22) apakšpunktam, pašreizējā tekstā dotā atsauce uz „48. pantu” bija jāpielāgo kā 
atsauce uz „69. pantu”.
4) Direktīvas 36. panta 9. punkta pirmajā rindkopā pirms saīsinājuma „EVTI” bija jānorāda 
un ar divkāršu svītrojumu jāpārsvītro vārdi „Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas 
nosacījumus”, kas ir Direktīvas 2004/39/EK 31. panta 7. punkta trešās daļas sākums.
5) Direktīvas 69. panta 2. punkta pirmajā daļā, kas atbilst Direktīvas 2004/39/EK 48. panta 
2. punkta pirmajai daļai, pašreizējā tekstā sniegtā atsauce uz „23. panta 4. punktu” bija 
jāpielāgo kā atsauce uz „29. panta 4. punktu”.
6) Lai nodrošinātu atbilstību Iestāžu nolīguma 7. punktā noteiktajām prasībām, pārstrādātajā 
tiesību aktā būtu jāiekļauj arī šādi elementi, kuri nav iekļauti Komisijas iesniegtajā 
pārstrādāšanas priekšlikumā:
- atbilstības tabula, kas jāpievieno saskaņā ar 7. punkta b) apakšpunktu,
- atceļošajā pantā — formulējums, kas paredz, ka atbilstīgi 7. panta c) punkta i) apakšpunktam 
atcelšana neietekmēs dalībvalstu pienākumus, kurus nosaka atceltās direktīvas transponēšanas 
periods, kā arī tabula, kurā sniegta norāde par šo laikposmu un kas pievienojama saskaņā ar 
7. panta c) punkta ii) apakšpunktu.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā tikai tie, kas par tādiem atzīti priekšlikumā 
vai šajā atzinumā. Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz iepriekšējā — būtiski 
grozītā — tiesību akta nemainīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 
pašreizējā teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.
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