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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu instrumentu 
tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0652),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0359/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 22. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

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

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iespējas lielāka daļa no tirdzniecības, kas 
notiek ārpus regulētām izpildes vietām, 
noris organizētās sistēmās, kurām tiek 
piemērotas atbilstīgas prasības attiecībā 
uz pārredzamību. Šīs regulas nolūks nav 
pieprasīt pirmstirdzniecības pārredzamības 
noteikumu piemērošanu darījumiem, kurus 
veic ārpus biržas, kuri ietver sākotnējo 
emisiju un kurus raksturo tas, ka 
attiecīgie instrumenti ir izveidoti pēc 
speciāla pasūtījuma un piemēroti 
vairumtirdzniecības finansiālo un 
nefinansiālo darījumu partneru īpašajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) EVTI sadarbībā ar kompetentajām 
iestādēm būtu jāuzrauga ieguldījumu 
produkti, tostarp strukturētie depozīti un 
finanšu instrumenti, kurus tirgo, izplata 
vai pārdod Savienībā, un tai vajadzētu būt 
iespējai veikt jaunu ieguldījumu produktu 
vai finanšu instrumentu izpēti, pirms tos 
tirgo, izplata vai pārdod Savienībā. EVTI 
vajadzētu būt tiesībām uz laiku aizliegt vai 
ierobežot konkrētu ieguldījumu produktu 
vai finanšu instrumentu tirdzniecību, 
izplatīšanu vai pārdošanu Savienībā, vai 
arī finanšu darbības veidu vai praksi, ja 
īstenojas attiecīgi šajā regulā norādīti 
apstākļi. EVTI vajadzētu būt arī tiesībām 
piesardzības nolūkos piemērot šādus 
aizliegumus vai ierobežojumus pirms 
ieguldījumu produkts vai finanšu 
instruments tiek tirgots vai pārdots 
klientiem, ja īstenojas attiecīgi šajā regulā 
norādīti apstākļi.

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāuzrauga ieguldījumu produkti, tostarp 
strukturētie depozīti, un finanšu 
instrumenti, kurus tirgo, izplata vai 
pārdod attiecīgajā dalībvalstī vai no tās. 
Kompetento iestāžu pilnvaras papildina 
skaidrs mehānisms, saskaņā ar kuru tiek 
aizliegta vai ierobežota tāda ieguldījumu 
produkta vai finanšu instrumenta 
tirdzniecība, izplatīšana un pārdošana, kurš 
rada nopietnas bažas par ieguldītāju 
aizsardzību, finanšu tirgus pareizu darbību 
un integritāti vai visas finanšu sistēmas vai 
kādas tās daļas stabilitāti, un atbilstīgas 
EVTI pilnvaras veikt koordināciju un 
rīkoties ārkārtas situācijās. Šādas pilnvaras 
būtu jāvar īstenot, ja pastāv vairāki īpaši 
apstākļi. Ja īstenojas šādi apstākļi, 
kompetentajai iestādei vajadzētu būt 
tiesīgai piesardzības nolūkos piemērot 
aizliegumu vai ierobežojumu, pirms 
ieguldījumu produktu vai finanšu 
instrumentu tirgo, izplata vai pārdod 
klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tirdzniecības vietām būtu arī jānosaka 
prasība nodrošināt pieeju, tostarp 
nodrošināt jaunākos datus, atbilstīgi 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kritērijiem, saskaņā ar kuriem pienākums 
nodrošināt pirmstirdzniecības 
pārredzamību tiek piemērots 
sistemātiskiem internalizētājiem, īpašiem 
ar izmaksām saistītiem noteikumiem par 
tirgus datu pieejamību, kritērijiem, saskaņā 
ar kuriem starp tirdzniecības vietām un 
centrālajiem darījumu partneriem tiek 
piešķirta vai atteikta pieeja, kā arī turpmāk 
nosakot nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
draudi ieguldītāju aizsardzībai, pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei vai 
visas ES finanšu sistēmas vai kādas tās 
daļas stabilitātei var noteikt 
nepieciešamību rīkoties EVTI. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz 
atbilstības lēmumu pieņemšanu par trešo 
valstu tiesisko un uzraudzības regulējumu 
trešo valstu sabiedrību pakalpojumu 
sniegšanai būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.

(39) Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas 
īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīm 
pilnvarām būtu jāattiecas uz atbilstības 
lēmumu pieņemšanu par trešo valstu 
tiesisko un uzraudzības regulējumu trešo 
valstu sabiedrību pakalpojumu sniegšanai 
un tās būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Komisijai būtu jāpieņem regulatīvo 
tehnisko standartu projekts, ko EVTI 
izstrādā atbilstīgi 23. pantam attiecībā uz 
darījumu pārskatu saturu un 
specifikācijām, 26. pantam attiecībā uz 
tādu atvasinātu finanšu instrumentu 
likviditātes kritērijiem, kurus ņem vērā 
saistībā ar pienākumu veikt tirdzniecību 
regulētās tirdzniecības vietās, un 
36. pantam attiecībā uz informāciju, ko 
trešās valsts sabiedrība, kas iesniedz 
pieteikumu, sniedz EVTI savā reģistrācijas 
pieteikumā, izmantojot deleģētos aktus 
atbilstīgi LESD 290. pantam un atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–
14. pantam.

(42) Komisijai būtu jāpieņem regulatīvo 
tehnisko standartu projekts, ko EVTI 
izstrādā atbilstīgi 23. pantam attiecībā uz 
darījumu pārskatu saturu un 
specifikācijām, norādot atvasinātu 
finanšu instrumentu līgumus, kuriem ir 
tieša, būtiska un paredzama ietekme 
Savienībā, kā arī norādot, vai tādu 
atvasinātu finanšu instrumentu 
kategorija, kuri pasludināti par 
pakļautiem pienākumam veikt klīringu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. …/... [ETIR], 
vai arī attiecīgā šādu instrumentu 
apakškopa būtu tirgojama tikai regulētās 
tirdzniecības vietās, atbilstīgi 26. pantam 
attiecībā uz tādu atvasinātu finanšu 
instrumentu likviditātes kritērijiem, kurus 
ņem vērā saistībā ar pienākumu veikt 
tirdzniecību regulētās tirdzniecības vietās, 
un atbilstīgi 36. pantam attiecībā uz 
informāciju, ko trešās valsts sabiedrība, kas 
iesniedz pieteikumu, sniedz EVTI savā 
reģistrācijas pieteikumā. Komisijai būtu 
jāpieņem šie regulatīvo tehnisko 
standartu projekti, izmantojot deleģētos 
aktus atbilstīgi LESD 290. pantam un 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Komisijai būtu jāpiešķir arī pilnvaras 
pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, 
izmantojot īstenošanas aktus atbilstīgi 
LESD 291. pantam un Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 15. pantam. EVTI būtu 
jāuztic izstrādāt un iesniegt Komisijai 
īstenošanas tehnisko standartu projektu 
attiecībā uz 26. pantā noteikto, kas 
nosaka, vai tādu atvasinātu finanšu 
instrumentu kategorija, kuri pasludināti 
par pakļautiem pienākumam veikt 
klīringu saskaņā ar Regulu [..] (ETIR), 
vai arī attiecīgā šādu instrumentu 
apakškopa būtu tirgojama tikai regulētās 
tirdzniecības vietās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) kompetento iestāžu un EVTI pilnvarām 
veikt produktu intervences un EVTI 
pilnvarām veikt pozīciju pārvaldību un 
ierobežot šādas pozīcijas;

(e) kompetento iestāžu un EVTI pilnvarām 
veikt produktu intervences;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām, kredītiestādēm, kuras ir 
tiesīgas darboties saskaņā ar direktīvu
(jauno FITD), kad tās sniedz vienu vai 

2. Šī regula attiecas uz kredītiestādēm un
ieguldījumu sabiedrībām, kuras ir tiesīgas 
darboties saskaņā ar Direktīvu .../.../ES
[jauno FITD] gadījumos, kad kredītiestāde 
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vairākus ieguldījumu pakalpojumus un/vai 
veic ieguldījumu darbības, un uz 
regulētiem tirgiem.

vai ieguldījumu sabiedrība sniedz vienu 
vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai veic ieguldījumu darbības, un uz 
regulētiem tirgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) „divpusēja sistēma” ir sistēma, kura 
apvieno pirkšanas un pārdošanas 
intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai veicina šādu 
apvienošanu gadījumos, kad ieguldījumu 
sabiedrība, kas vada šo sistēmu, veic 
darījumus savā vārdā, šajā sistēmā 
izpildot klientu rīkojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „daudzpusēja sistēma” ir sistēma, 
kura apvieno pirkšanas un pārdošanas 
intereses attiecībā uz finanšu 
instrumentiem vai veicina šādu 
apvienošanu neatkarīgi no izpildīto 
rīkojumu skaita no tā izrietošajos 
darījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) „kompetentā iestāde” ir iestāde, ko 
katra dalībvalsts izraugās saskaņā ar 
direktīvas [jaunā FITD] 48. pantu, ja šajā 
direktīvā nav norādīts citādi;

(17) „kompetentā iestāde” ir iestāde, ko 
katra dalībvalsts izraugās saskaņā ar 
Direktīvas .../.../ES [jaunā FITD] 
69. pantu, ja šajā direktīvā nav norādīts 
citādi;

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) „konsolidētu datu lentes 
nodrošinātājs” ir persona, kura saskaņā ar 
Direktīvas .../.../ES [jaunā FITD] 
noteikumiem drīkst nodrošināt 
pakalpojumu, kas ir tirdzniecības pārskatu 
vākšana par šīs regulas 5., 6., 11. un 
12. pantā minētajiem finanšu 
instrumentiem no regulētiem tirgiem, 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, 
regulētām tirdzniecības sistēmām un 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām, un 
to konsolidēšana nepārtrauktā elektroniskā 
dzīvā datu plūsmā, katram finanšu 
instrumentam nodrošinot reālā laika datus 
par cenu un apjomu un, ja to paredz 
Direktīvas .../.../ES [jaunā FITD] 
66. panta 1. un 2. punkts — datus ar laika 
nobīdi par cenu un apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 22. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) „uzraudzības funkcija” ir vadības 
struktūras veikta uzraudzības funkcija, 
kas ir pārraudzīt un sekot vadības 
struktūras lēmumu pieņemšanas 
procesam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 23. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) „augstākā līmeņa vadība” ir indivīdi, 
kuri veic izpildfunkcijas datu pārskatu 
sniegšanas pakalpojumu uzņēmumā, un 
atbild un sniedz pārskatus par ikdienas 
pārvaldību;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) „vienošanās par sadarbspēju” ir
vienošanās par sadarbspēju Regulas (ES) 
Nr. …/... [ETIR] 2. panta 1. punkta 
9. apakšpunkta nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 27. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) „ieguldījumu pakalpojumi un 
darbības” nozīmē pakalpojumus un 
darbības, kas definētas Direktīvas [jaunā 
FITD] 4. panta 1. punkta 2. apakšpunktā.

(27) „ieguldījumu pakalpojumi un 
darbības” ir pakalpojumi un darbības 
Direktīvas .../.../ES [jaunā FITD] 4. panta 
2. punkta 1. apakšpunkta nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 29. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) „vairumtirdzniecības energoprodukti” 
ir līgumi un atvasināti finanšu instrumenti, 
kas definēti regulas [REMIT] 2. panta 
4. punktā.

(29) „vairumtirdzniecības energoprodukti” 
ir līgumi un atvasināti finanšu instrumenti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) 
Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus 
integritāti un pārredzamību1 2. panta 
4. punkta nozīmē.

______________
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1 OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 1. punktā norādītās 
definīcijas izmanto arī direktīvā [jaunajā 
FITD].

2. Direktīvas .../.../EU [jaunās FITD] 
4. panta 1. punktā norādītās definīcijas 
izmanto arī šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija ir pilnvarota atbilstīgi 
41. pantam pieņemt deleģētos aktus, lai 
precizētu atsevišķus tehniskus elementus šā 
panta 1. punkta 3., 3.a, 7., 7.a, 10.–16., 
18.–26.a, 28. un 29. apakšpunktā
noteiktajās definīcijās nolūkā pielāgot tās 
tirgus attīstībai. 

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, dara 
publiski pieejamu cenu, apjomu un laiku 
darījumiem, kuri izpildīti saistībā ar 
akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā 
tirgotām ieguldījumu fondu apliecībām, 
sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 

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

sabiedrības un tirgus organizētāji, kuri 
vada daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
publisko sīkāku informāciju par šādiem 
darījumiem tik tuvu reālajam laikam, cik 
tas tehniski ir iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
regulētiem tirgiem nodrošināt iespēju atlikt 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tirgus modeli; svītrots

Or. en



PR\895737LV.doc 27/56 PE485.888v01-00

LV

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) īpašām produkta tirdzniecības darbības 
iezīmēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
-13.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-13.a pants
Pienākums tirgot atvasinātus ārpusbiržas 

instrumentus, izmantojot sistemātiskus 
internalizētājus

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

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Attiecībā uz katru akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu tā tirgus kompetentā 
iestāde, kas ir visatbilstošākais likviditātes 
ziņā, kā definēts 23. pantā, vismaz reizi 
gadā, pamatojoties uz to rīkojumu vidējo 
aritmētisko vērtību, kuri izpildīti tirgū 
attiecībā uz konkrēto finanšu instrumentu, 
nosaka finanšu instrumenta kategoriju, 

6. Attiecībā uz katru akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu ieguldījumu fondu 
apliecību, sertifikātu vai citu līdzīgu 
finanšu instrumentu tā tirgus kompetentā 
iestāde, kas ir visatbilstošākais likviditātes 
ziņā, kā definēts 23. pantā, vismaz reizi 
gadā, pamatojoties uz to rīkojumu vidējo 
aritmētisko vērtību, kuri izpildīti tirgū 
attiecībā uz konkrēto finanšu instrumentu, 
nosaka finanšu instrumenta kategoriju, 
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kurā attiecīgais instruments iekļauts. Šo 
informāciju dara zināmu visiem tirgus 
dalībniekiem.

kurā attiecīgais instruments iekļauts. Šo 
informāciju dara zināmu visiem tirgus 
dalībniekiem un nosūta EVTI, kas to 
publicē savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

________________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
24 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
23. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Līdz ...* EVTI ziņo Komisijai par šā 
panta darbību, tostarp par to, vai saņemto 
un starp kompetentajām iestādēm 
savstarpēji nodoto darījumu pārskatu saturs 
un formāts visaptveroši ļauj uzraudzīt 
ieguldījumu sabiedrību darbību atbilstoši 
21. pantam. Komisija var veikt pasākumus 
jebkuru izmaiņu ierosināšanai, tostarp, lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti EVTI 
norādītā sistēmā, nevis nosūtīti 
kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kas paziņota 
saskaņā ar šo pantu. Komisija EVTI 
ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
24 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 42. pantā minēto procedūru 
Komisija pieņem lēmumus, kuri nosaka, ka 
trešās valsts tiesiskais un uzraudzības 
regulējums nodrošina, ka šajā trešajā valstī 
reģistrēta tirdzniecības vieta atbilst 
juridiski saistošām prasībām, kas ir 
līdzvērtīgas prasībām, kas minētas
1. punkta a) līdz c) apakšpunktā attiecībā 
uz tirdzniecības vietām, un kas rodas no šīs 
regulas, direktīvas [jaunā FITD] un regulas
[jaunā TIR] un uz ko šajā trešā valstī 
attiecas efektīva uzraudzība un īstenošana.

4. Saskaņā ar 42. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru Komisija pieņem 
lēmumus, kuri nosaka, ka trešās valsts 
tiesiskais un uzraudzības regulējums 
nodrošina, ka šajā trešajā valstī reģistrēta 
tirdzniecības vieta atbilst juridiski 
saistošām prasībām, kuras ir līdzvērtīgas 
tām prasībām, ko piemēro šā panta
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajām tirdzniecības vietām un kas 
izriet no šīs regulas, Direktīvas .../.../ES 
[jaunā FITD] un Regulas (ES) Nr. …/...
[jaunā TIR], un kuras šajā trešā valstī 
efektīvi uzrauga un īsteno.
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Or. en

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz ...*.
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu:

EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu:

Or. en



PE485.888v01-00 36/56 PR\895737LV.doc

LV

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt šā 
punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas 
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. 58
Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pēc šā punkta pirmajā daļā minētā
paziņojuma saņemšanas EVTI publicē
uzaicinājumu izstrādāt priekšlikumus šo 
atvasināto finanšu instrumentu 
tirdzniecībai 24. panta 1. punktā minētajā 
vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

anulēt spēkā esošos regulatīvos tehniskos 
standartus atbilstīgi 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, precizējot 2. punkta 
b) apakšpunktā minētos kritērijus.

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

Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
______________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Attiecībā uz pārvedamiem 
vērtspapīriem un naudas tirgus 
instrumentiem tirdzniecības vietas 
kompetentā iestāde var liegt centrālajam 
darījumu partnerim pieeju tirdzniecības 
vietai tikai tad, ja šāda pieeja apdraud 
vienmērīgu vai pienācīgu tirgus darbību. 
Attiecībā uz citiem finanšu instrumentiem 
centrālajam darījumu partnerim pieeju 
tirdzniecības vietai piešķir tikai tad, ja 
šādai pieejai nav nepieciešama 
sadarbspēja vai tā neapdraud netraucētu 
un pareizu tirgu darbību, it īpaši 
likviditātes sadrumstalotības dēļ, un ja 
tirdzniecības vieta ir ieviesusi atbilstīgus 
mehānismus, lai novērstu šādu 
sadrumstalotību.

Ja kompetentā iestāde uz šā pamata liedz 
pieeju, tā pieņem lēmumu divu mēnešu 
laikā pēc 2. punktā minētā lūguma 
saņemšanas un sniedz pilnīgu skaidrojumu 
tirdzniecības vietai un centrālajam 
darījumu partnerim, ietverot pierādījumus, 
uz kuriem lēmums ir pamatots.

4.a Ja kompetentā iestāde uz šā pamata 
liedz pieeju, tā pieņem lēmumu divu 
mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā lūguma 
saņemšanas un sniedz pilnīgu skaidrojumu 
tirdzniecības vietai un centrālajam 
darījumu partnerim, ietverot pierādījumus, 
uz kuriem lēmums ir pamatots.

Or. en

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
tirdzniecības vieta attiecībā uz 
pārvedamiem vērtspapīriem un naudas 
tirgus instrumentiem var liegt pieeju, 
tostarp nosacījumus, kuru pamatā ir 
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rada nepamatotus riskus. darījumu apjoms, lietotāju skaits vai citi 
faktori, kas rada nepamatotus riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu 
likviditātes sadrumstalotības jēdzienu. Šie 
regulatīvo tehnisko standartu projekti, ja 
iespējams, atspoguļo regulatīvos tehniskos 
standartus, kurus Komisija ir pieņēmusi 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/... [ETIR] 
5.a pantu.
EVTI iesniedz Komisijai šo regulatīvo 
tehnisko standartu projektus līdz ...*.
Komisijai ir deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.
______________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
31. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 9. panta 2. punktu EVTI 
sadarbībā ar kompetentajām iestādēm 
uzrauga ieguldījumu produktus, tostarp 
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strukturētos depozītus un finanšu 
instrumentus, kurus tirgo, izplata vai 
pārdod Savienībā, un var aktīvi veikt 
jaunu ieguldījumu produktu vai finanšu 
instrumentu izpēti, pirms tos tirgo, izplata 
vai pārdod Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) konkrētu ieguldījumu produktu, 
tostarp strukturēto depozītu, finanšu 
instrumentu vai finanšu instrumentu ar 
konkrētām pazīmēm pārdošanu, izplatīšanu 
vai tirdzniecību; vai

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienības tiesību aktu normatīvās 
prasības, ko piemēro attiecīgajam finanšu 
instrumentam vai darbībai, nenovērš 
draudus;

(b) Savienības tiesību aktu normatīvās 
prasības, ko piemēro attiecīgajam 
ieguldījumu produktam, finanšu 
instrumentam vai darbībai, nenovērš 
draudus;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)



PE485.888v01-00 42/56 PR\895737LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja īstenojas šā punkta pirmajā daļā
norādītie apstākļi, EVTI piesardzības 
nolūkos var piemērot 1. punktā minēto 
aizliegumu vai ierobežojumu, pirms 
ieguldījumu produkts vai finanšu 
instruments tiek tirgots vai pārdots 
klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā 
ar 1. punktu EVTI var paziņot par 
nodomu aizliegt vai ierobežot ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu, ja 
noteiktā termiņā netiek veiktas konkrētas 
izmaiņas šā ieguldījumu produkta vai 
finanšu instrumenta pazīmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
31. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI izskata atbilstīgi 1. punktam 
piemēroto aizliegumu vai ierobežojumu ar 
pienācīgu regularitāti un vismaz reizi trijos 
mēnešos. Ja aizliegums vai ierobežojums 
nav atjaunots pēc tam, kad pagājis triju 
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 
spēku.

6. EVTI izskata atbilstīgi 1. punktam 
piemēroto aizliegumu vai ierobežojumu ar 
pienācīgu regularitāti un vismaz reizi trijos 
mēnešos. Ja aizliegumu vai ierobežojumu 
piemēro ieguldītāju aizsardzības interesēs, 
EVTI reizi gadā pārskata šo aizliegumu 
vai ierobežojumu. Ja aizliegums vai 
ierobežojums nav atjaunots pēc tam, kad 
pagājis triju mēnešu vai gada laikposms, 
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tas automātiski zaudē spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
31. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
EVTI jāņem vērā, nosakot, kad rodas 
draudi ieguldītāju aizsardzībai vai finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei, vai 
Savienības finanšu sistēmai pilnībā vai 
daļēji, atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam. Ar šiem deleģētajiem 
aktiem nodrošina to, ka EVTI attiecīgā 
gadījumā var rīkoties piesardzības 
nolūkos un tai pirms pasākumu veikšanas 
nav jānogaida, līdz produkts vai finanšu 
instruments tiek tirgots vai ir uzsākts 
noteikts darbības veids vai prakse.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
32. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Kompetentās iestādes uzrauga 
ieguldījumu produktus, tostarp 
strukturētos depozītus un finanšu 
instrumentus, kurus tirgo, izplata vai 
pārdod attiecīgajā dalībvalstī vai no tās, 
un tās var aktīvi veikt jaunu ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu izpēti, 
pirms tos tirgo, izplata vai pārdod 
attiecīgajā dalībvalstī vai no tās.
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) konkrētu ieguldījumu produktu, 
tostarp strukturēto depozītu, finanšu 
instrumentu vai finanšu instrumentu ar 
konkrētām pazīmēm pārdošanu, izplatīšanu 
vai tirdzniecību; vai

Or. en

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) esošās Savienības tiesību aktu 
normatīvās prasības, ko piemēro finanšu 
instrumentam vai darbībai vai praksei, 
pilnībā nenovērš a) apakšpunktā minētos 

(b) esošās Savienības tiesību aktu 
normatīvās prasības, ko piemēro 
ieguldījumu produktam, finanšu 
instrumentam vai darbībai vai praksei, 
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draudus, un jautājumu nevarētu labāk 
risināt, piemērojot uzlabotu uzraudzību vai 
pastiprinot esošās prasības;

pilnībā nenovērš a) apakšpunktā minētos 
draudus, un jautājumu nevarētu labāk 
risināt, piemērojot uzlabotu uzraudzību vai 
pastiprinot esošās prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja īstenojas šā punkta pirmajā daļā 
norādītie apstākļi, kompetentā iestāde var 
piesardzības nolūkos piemērot aizliegumu 
vai ierobežojumu, pirms ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu tirgo, 
izplata vai pārdod klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
32. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms aizlieguma vai ierobežojuma 
piemērošanas saskaņā ar 1. punktu 
kompetentā iestāde var paziņot par 
nodomu aizliegt vai ierobežot ieguldījumu 
produktu vai finanšu instrumentu, ja 
noteiktā termiņā netiek veiktas konkrētas 
izmaiņas šā ieguldījumu produkta vai 
finanšu instrumenta pazīmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Kompetentā iestāde nepiemēro 
aizliegumu vai ierobežojumu atbilstoši šim 
pantam, ja vismaz nedēļu pirms šāda 
pasākuma veikšanas tā nav rakstiski 
detalizēti paziņojusi visām citām 
kompetentajām iestādēm un EVTI:

Or. en

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
35. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
EVTI jāņem vērā, nosakot, kad rodas 
draudi finanšu tirgu pienācīgai darbībai un 
integritātei, tostarp attiecībā uz fizisku 
preču piegādes nosacījumiem, vai 
Savienības finanšu sistēmai pilnībā vai 
daļēji, atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam.

10. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
EVTI jāņem vērā, nosakot, kad rodas 
draudi finanšu tirgu pienācīgai darbībai un 
integritātei, tostarp attiecībā uz fizisku 
preču piegādes nosacījumiem, vai 
Savienības finanšu sistēmai pilnībā vai 
daļēji, atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam. Nosakot šos kritērijus 
un faktorus, ņem vērā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Direktīvas .../.../ES [jaunā 
FITD] 59. panta 3. punktu, un nošķir 
situācijas, kurās EVTI rīkojas tāpēc, ka 
kompetentā iestāde to nav darījusi, un 
situācijas, kurās EVTI novērš papildu 
risku, kuru kompetentā iestāde nespēj 
novērst saskaņā ar Direktīvas .../.../ES 
[jaunā FITD] 71. panta 2. punkta
i) apakšpunktu un 72. panta 1. punkta f) 
un g) apakšpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Trešās valsts sabiedrība var sniegt 
Direktīvas .../.../ES [jaunā FITD] 30. pantā 
uzskaitītos pakalpojumus Savienībā 
reģistrētiem atbilstīgiem darījumu 
partneriem un profesionāliem klientiem 
Direktīvas .../.../ES [jaunā FITD] 
II pielikuma I iedaļas nozīmē, neveidojot 
filiāli tikai tad, ja tā ir reģistrēta trešo 
valstu sabiedrību reģistrā, ko atbilstīgi 
37. pantam veido EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, kas nosaka 
informāciju, kādu trešās valsts sabiedrība, 
kas iesniedz pieteikumu, sniedz EVTI savā 
reģistrācijas pieteikumā atbilstīgi šā panta 
3. punktam, un kas nosaka atbilstīgi 
4. punktam iesniedzamās informācijas 
formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 

EVTI iesniedz Komisijai šos regulatīvos 
tehniskos standartus līdz ...*.
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Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. –
14. pantu.

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

____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
36. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saskaņā ar 42. panta 2. punktā noteikto 
pārbaudes kārtību Komisija var pieņemt 
lēmumu attiecībā uz trešo valsti, ja šīs 
trešās valsts tiesiskā un uzraudzības 
sistēma nodrošina, ka šajā trešā valstī 
reģistrētas sabiedrības atbilst juridiski 
saistošajām prasībām, kurām ir līdzvērtīga 
iedarbība kā tām, kas ir noteiktas Direktīvā 
Nr. .../.../ES [FITD], šajā regulā un 
Direktīvā 2006/49/EK un to īstenošanas 
pasākumos, un ka šī trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu savstarpēju atzīšanu 
konsultatīvas uzraudzības režīmam, kas 
piemērojams ieguldījumu sabiedrībām, kas 
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reģistrētas atbilstīgi šai direktīvai. reģistrētas atbilstīgi šai direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, 
sākot ar 41. panta 1. punktā noteikto 
dienu.

2. Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 
4. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā, 
8. panta 4. punktā, 10. panta 2. punktā, 
11. panta 2. punktā, 12. panta 2. punktā, 
13. panta 7. punkta, 14. panta 5. un 
6. punktā, 16. panta 3. punktā, 18. panta 
2. un 3. punktā, 19. panta 3. punktā, 
20. panta 3. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 6. punktā, 30. panta 3. punktā, 
31. panta 8. punktā, 32. panta 6. punktā 
un 35. panta 10. punktā minētos deleģētos 
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aktus piešķir uz nenoteiktu laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt pilnvaru deleģēšanu. Ar 
atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta minētajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē neviena jau 
spēkā esoša deleģētā akta derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 2. panta 3. punktā, 
4. panta 3. punktā, 6. panta 2. punktā, 
8. panta 4. punktā, 10. panta 2. punktā, 
11. panta 2. punktā, 12. panta 2. punktā, 
13. panta 7. punkta, 14. panta 5. un 
6. punktā, 16. panta 3. punktā, 18. panta 
2. un 3. punktā, 19. panta 3. punktā, 
20. panta 3. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 6. punktā, 30. panta 3. punktā, 
31. panta 8. punktā, 32. panta 6. punktā 
un 35. panta 10. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
41. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 

5. Deleģēts akts 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, 
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gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par trim mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īstenošanas aktu pieņemšanā saskaņā 
ar 24., 26. un 37. 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. 91
Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

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. 92
Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz [2 gadiem pēc FITR 2. Līdz ...* Komisija pēc konsultēšanās ar 
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piemērošanas, kā norādīts 41. panta 
2. punktā], Komisija pēc konsultēšanās ar 
EVTI iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 13. panta
darbību, tostarp par to, vai saņemto un 
starp kompetentajām iestādēm savstarpēji 
nodoto darījumu pārskatu saturs un formāts 
visaptveroši ļauj uzraudzīt ieguldījumu 
sabiedrību darbību atbilstoši 13. panta
1. punktam. Komisija var izteikt 
piemērotus ierosinājumus, tostarp, lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti EVTI 
norādītā sistēmā, nevis nosūtīti 
kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kura paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

EVTI iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 23. panta
darbību, tostarp par to, vai saņemto un 
starp kompetentajām iestādēm savstarpēji 
nodoto darījumu pārskatu saturs un formāts 
visaptveroši ļauj uzraudzīt ieguldījumu 
sabiedrību darbību atbilstoši 23. panta
1. punktam. Komisija var izteikt 
piemērotus ierosinājumus, tostarp lai 
nodrošinātu, ka darījumi tiek ievadīti EVTI 
norādītā sistēmā, nevis nosūtīti 
kompetentajām iestādēm, kas ļautu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piekļūt visai informācijai, kura paziņota 
saskaņā ar šo pantu.

______________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
42 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Trešo valstu finanšu iestādes var 
turpināt sniegt pakalpojumus un veikt 
darbības dalībvalstīs atbilstoši šo valstu 
režīmiem ne ilgāk kā vienu gadu pēc tam, 
kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par 
attiecīgo trešo valsti saskaņā ar Direktīvas 
.../.../ES [jaunā FITD] 41. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
46. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā [24 mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā], izņemot 2. panta 
3. punktu, 4. panta 3. punktu, 6. panta 
2. punktu, 8. panta 4. punktu, 10. panta 
2. punktu, 11. panta 2. punktu, 12. panta 
2. punktu, 13. panta 7. punktu, 14. panta 
5. punktu, 14. panta 6. punktu, 16. panta 
3. punktu, 18. panta 2. punktu, 18. panta 
3. punktu, 19. panta 3. punktu, 20. panta 
3. punktu, 23. panta 8. punktu, 24. panta 
5. punktu, 26. pantu, 28. panta 6. punktu, 

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

31., 32., 33., 34. un 35. pantu, kas stājas 
spēkā uzreiz pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

______________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

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

Ir divi galvenie iemesli tam, ka šī pārskatīšana notiek tikai piecus gadus pēc FITD I 
ieviešanas. Tehnoloģiskā progresa, jaunu tirgus dalībnieku un sarežģītāku tirdzniecības 
stratēģiju izstrādes dēļ ir mainījusies tirgus situācija. Turklāt, atbildot uz finanšu krīzi, FITD ir 
jāpārskata, lai mazinātu sistēmisko risku un nodrošinātu finanšu tirgus stabilitāti un 
ieguldītāju pienācīgu aizsardzību. Tādēļ 2011. gada 20.oktobrī Eiropas Komisija ierosināja 
regulu un direktīvu, kuras abas kopā aizstātu Direktīvu 2004/39/EK.

Eiropas Parlaments uzsāka apspriežu procedūru, kas deva iespēju izteikties visām 
ieinteresētajām pusēm. Lai ievērotu pilnīgu pārredzamību, Eiropas Parlamenta Ekonomikas 
un monetārās komitejas (ECON komitejas) mājaslapā tika publicētas 193 atbildes. Referents 
ir iepazīstinājis ar trim darba dokumentiem, lai sniegtu pārskatu par FITD I un noteiktu 
Komisijas priekšlikumu galvenos aspektus.

Tā kā FITD I pārskatīšana ir nozīmīgs solis, lai nodrošinātu Eiropas Savienības finanšu tirgu 
pārredzamību un efektivitāti, referents Komisijas priekšlikumus kopumā vērtē atzinīgi, jo tas 
ir bijis viens no Eiropas Parlamentam svarīgākajiem jautājumiem 2010. gada 14. decembra 
rezolūcijā par finanšu instrumentu tirdzniecības regulējumu — “dark pools” u. c.
(2010/2075(INI)). Šajā rezolūcijā Parlaments cita starpā prasīja veikt dziļāku izpēti saistībā ar 
automatizēto ātro datorizēto tirdzniecību (HFT) un tirdzniecības vietām izvirzīto 
pārredzamības prasību atbilstību. Atzinīgi vērtējot Komisijas vispārējo mērķi nodrošināt, ka 
visa organizētā tirdzniecība notiek regulētās tirdzniecības vietās, referents pauž nožēlu par to, 
ka Komisija nav iekļāvusi vienu no Parlamenta rezolūcijā minētajiem svarīgākajiem 
jautājumiem, proti, neieviest jaunu tirdzniecības vietu kategoriju, bet tā vietā pielāgot 
prasības, kas izvirzītas FITD I norādītajām tirdzniecības vietām — regulētiem tirgiem (RM), 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmām (MTF) un sistēmiskiem internalizētājiem (SI).

Referenta nostāja

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu paplašināt FITD noteikumu darbības jomu, jo viņš 
atbalsta visu regulējuma trūkumu novēršanu, lai vairs nebūtu tādu tirgus daļu, kas netiek 
regulētas.

FITD I bija izdalītas trīs organizētas tirdzniecības vietu kategorijas (iepriekš minētās RM, 
MTF un SI), bet Komisija tagad ievieš vēl ceturto kategoriju ar nosaukumu “organizētās 
tirdzniecības sistēmas” (OTF). Visām tirdzniecības vietām tiek piemērotas vienādas 
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pirmtirdzniecības un pēctirdzniecības prasības un gandrīz vienādas prasības attiecībā uz 
organizatoriskajiem aspektiem un tirgus uzraudzību. Galvenā atšķirība starp RM un MTF, no 
vienas puses, un OTF, no otras puses, ir tā, ka OTF gadījumā pastāv zināma rīcības brīvība
attiecībā uz darījuma norises kārtību. Referents nav pārliecināts par to, ka jaunas kategorijas 
izveide ir pareizākais veids, kā aptvert tās organizētās tirdzniecības vietas, kuras neiederas jau 
pastāvošajās kategorijās. Lai novērstu jaunu “caurumu” veidošanos, referents ierosina OTF
kategoriju attiecināt tikai uz instrumentiem, kas nav pašu kapitāla instrumenti. Referents 
ierosina arī precīzāk definēt daudzpusēju un divpusēju tirdzniecības sistēmu, lai nepārprotami 
nošķirtu daudzpusēju un divpusēju tirdzniecību un nodrošinātu atbilstīgu noteikumu 
piemērošanu tirgus dalībniekiem.

Referents pieņem zināšanai noteikumus par pieeju tirgus infrastruktūrai. Viņš uzskata, ka 
šāda pieeja varētu radīt problēmas, kas saistītas ar likviditātes sadrumstalotību, vai arī 
gadījumos, kad ir vajadzīga sadarbspēja, un tādēļ uzraudzītājiem jābūt tiesīgiem iejaukties, lai 
novērstu šādu problēmu rašanos, kā tas bija paredzēts ETIR.

Saskaņā ar FITD priekšlikumu pirmtirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības
prasības būtu jāattiecina arī uz produktiem, kas pielīdzināmi kapitāla produktiem, un 
instrumentiem, kas nav pašu kapitāls. Tā kā referents atbalsta pārredzamību veicinošus 
pasākumus, viņš atbalsta šo pieeju un tikai veic pielāgojumus attiecībā uz iespēju piemērot 
atbrīvojumus instrumentiem, kas nav pašu kapitāls. Komisijas ierosinātie pienākumi saistībā 
ar pienākumu ziņot par darījumiem kompetentām iestādēm ietver jaunas prasības RM, 
MTF un OTF saglabāt datus par rīkojumiem, lai tie uzraudzītājam būtu pieejami vismaz 
piecus gadus. Referents atzinīgi vērtē šos priekšlikumus.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu kompetentās iestādes var sadarbībā ar EVTI noteikt 
pastāvīgus aizliegumus attiecībā uz finanšu produktiem vai darbībām un praksēm. 
Turklāt EVTI var uz laiku piemērot aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā uz
produktiem, praksēm un pakalpojumiem. Referents nav pārliecināts, vai, iekļaujot iespēju 
tikai ex-post aizliegt produktus vai pakalpojumus, ir darīts pietiekami daudz, lai nodrošinātu 
finanšu tirgu stabilitāti un ieguldītāju aizsardzību, un tādēļ ierosina divus papildinājumus. 
Pirmkārt, EVTI un kompetentajām iestādēm būtu jāuzrauga ne tikai finanšu instrumenti, bet 
arī ieguldījumu produkti, kas ietver arī strukturētus depozītus. Otrkārt, papildus iespējai 
piemērot aizliegumus vai ierobežojumus produktiem, kuri jau tiek tirgoti, EVTI vai 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piesardzības nolūkos piemērot aizliegumu vai 
ierobežojumu, pirms ieguldījumu produkts vai finanšu instruments nonāk tirgū. Turklāt EVTI 
un kompetentajām iestādēm vajadzētu paziņot par savu nodomu piesardzības nolūkos aizliegt 
ieguldījumu produktu vai finanšu instrumentu, lai noteiktā termiņā būtu iespējams veikt 
izmaiņas attiecīgajā instrumentā vai produktā.

Visbeidzot, referents samazina deleģēto un īstenošanas aktu skaitu, jo uzskata, ka 
nozīmīgākie politiskie lēmumi Parlamentam un Padomei ir jāpieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, un precizē termiņus, kādos EVTI jāsagatavo prasītie regulatīvie 
standarti.


