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ĪSS PAMATOJUMS

Finanšu instrumentu tirgus direktīva ((FITD), 2004/39/EK), kas ir spēkā kopš 2007. gada 
novembra, ir viens no ES finanšu noteikumu stūrakmeņiem, un atzinuma sagatavotājs atzīst 
vajadzību pārskatīt spēkā esošo FITD (turpmāk „FITD II”), lai novērstu tās trūkumus.

Pēc šīs direktīvas pieņemšanas ir ir vērojamas divas tendences, kas atklāja vajadzību veikt 
uzlabojumus. Pirmkārt, ir notikusi ievērojama finanšu tirgu attīstība, piemēram, rodoties 
jauniem produktiem. Otrkārt, 2008. gada finanšu krīze un tās sekas atklāja šo tirgu darbības 
un pārredzamības trūkumus, kā arī FITD nepilnības saistībā ar šo trūkumu novēršanu. 
Izdarījusi vajadzīgos secinājumus, Eiropas Komisija ierosina pārskatīt FITD. Pārskatīšanas 
galvenie mērķi ir šādi: 

- palielināt mazāk regulēto tirgu pārredzamību un uzraudzību, 
- samazināt tirgus traucējumu riskus un sistēmiskos riskus, 
- labāk aizsargāt ieguldītājus, kā arī atjaunot uzticību, 
- palielināt finanšu tirgu efektivitāti, tajā pašā laikā samazinot nevajadzīgus dalībnieku 

izdevumus,
- nodrošināt finanšu tirgu labāku pārredzamību un regulējumu. 

Ierosināto jauno tiesību aktu veido divi dažādi tiesiski instrumenti, proti, direktīva (FITD) un 
Finanšu instrumentu tirgu regula (turpmāk „FITR”), tāpēc tie abi būtu jāizskata kopā. 
Ierosinātās regulas galvenais mērķis ir paredzēt visās dalībvalstīs vienotas prasības saistībā ar 
tirdzniecības datu atklāšanu sabiedrībai, ziņošanu par darījumiem, atvasinātu finanšu 
instrumentu tirdzniecību regulētās tirdzniecības vietās, nediskriminējošu pieeju klīringam un 
tirdzniecībai, izmantojot bāzes rādītājus, kā arī kompetento iestāžu pilnvarām veikt produktu 
intervences pasākumus. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 
atzinumā galveno uzmanību varētu pievērst ierosinātās regulas ietekmei uz nefinanšu 
uzņēmumiem, piemēram, preču nozarē. Viņš šaubās par to, vai ierosinātās regulas prasības ir 
samērīgas attiecībā uz nefinanšu uzņēmumiem. Kopumā referents uzskata, ka pret nefinanšu 
uzņēmumiem, piemēram, preču ražošanas nozarē, nebūtu jāizturas kā pret tradicionālām 
finanšu iestādēm, piemēram, bankām, to būtisko atšķirību dēļ. Nefinanšu uzņēmumu 
tirdzniecības darbības nerada sistēmisku risku un ir to īstenotās uzņēmējdarbības būtisks 
elements. 

Tāpēc turpmākajos apsvērumos atzinuma sagatavotājs vēlētos pievērst lielāku uzmanību —
un vajadzības gadījumā vēlāk iesniegtu attiecīgus grozījumus — FITR regulas ietekmei uz 
nefinanšu uzņēmumiem. Piemēram, uz vairumtirdzniecības energoproduktiem jau attiecas ar 
Regulu (ES) Nr. 1227/2011 (REMIT) par tirgus integritāti ieviestie noteikumi, tāpēc varētu 
apgalvot, ka 24. pantā minētais pienākums veikt tirdzniecību nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
vairumtirdzniecības energoproduktiem, kurus atbilstīgi pārrauga kompetentās uzraudzības 
iestādes saskaņā ar REMIT regulu.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem 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.

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, uz kuriem attiecas 24. 
pantā minētais pienākums veikt 
tirdzniecību. 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.

Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
nefinanšu partneru veiktiem darījumiem 
ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuri samazina objektīvi izmērāmos riskus, 
kas ir tieši saistīti ar šī partnera 
uzņēmējdarbību vai uzņēmējdarbības 
finansējumu.

Pamatojums

Atvasināti finanšu instrumenti, kurus izmanto nefinanšu uzņēmumi, ir pielāgoti uzņēmumu 
pamatdarbības risku elastīgai un efektīvai pārvaldībai. Ar šo grozījumu minētos darījumus 
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atbrīvotu no pārredzamības prasībām, jo šo pielāgoto darījumu publiskošana var radīt 
konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, uz 
kuriem attiecas 24. pantā minētais 
pienākums veikt tirdzniecību. 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.

Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
nefinanšu partneru veiktiem darījumiem 
ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, 
kuri samazina objektīvi izmērāmos riskus, 
kas ir tieši saistīti ar šī partnera 
uzņēmējdarbību vai uzņēmējdarbības 
finansējumu.

Pamatojums

Atvasināti finanšu instrumenti, kurus izmanto nefinanšu uzņēmumi, ir pielāgoti uzņēmumu 
pamatdarbības risku elastīgai un efektīvai pārvaldībai. Ar šo grozījumu minētos darījumus 
atbrīvotu no pārredzamības prasībām, jo šo pielāgoto darījumu publiskošana var radīt 
konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 3
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Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ja sistemātiskajiem internalizētājiem būtu jāpiedāvā visiem klientiem viena un tā pati cena, 
ko tie piemēro attiecīgajam instrumentam, tas traucētu viņiem diferencēt cenas, ņemot vērā 
darījuma partnera risku, kas ir svarīgs pielāgotu atvasinātu finanšu instrumentu darījumos ar 
nefinanšu uzņēmumiem. Tāpēc prasība nodrošināt piedāvājumus būtu jāierobežo, to 
attiecinot tikai uz atvasinātiem finanšu instrumentiem, kas nav pielāgoti un pietiekami likvīdi, 
un tāpēc tie ir jātirgo regulētā tirgū, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai regulētās 
tirdzniecības sistēmās.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
tādiem darījumiem ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem starp nefinanšu 
partneriem, kuri samazina objektīvi 
izmērāmos riskus, kas ir tieši saistīti ar šī 
partnera uzņēmējdarbību vai 
uzņēmējdarbības finansējumu.

Pamatojums

Ja sistemātiskajiem internalizētājiem būtu jāpiedāvā visiem klientiem viena un tā pati cena, 
ko tie piemēro attiecīgajam instrumentam, tas traucētu viņiem diferencēt cenas, ņemot vērā 
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darījuma partnera risku, kas ir svarīgs pielāgotu atvasinātu finanšu instrumentu darījumos ar 
nefinanšu uzņēmumiem. Tāpēc prasība nodrošināt piedāvājumus būtu jāierobežo, to 
attiecinot tikai uz atvasinātiem finanšu instrumentiem, kas nav pielāgoti un pietiekami likvīdi, 
un tāpēc tie ir jātirgo regulētā tirgū, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai regulētās 
tirdzniecības sistēmās.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
tādiem darījumiem ar atvasinātiem 
finanšu instrumentiem starp nefinanšu 
partneriem, kuri samazina objektīvi 
izmērāmos riskus, kas ir tieši saistīti ar šī 
partnera uzņēmējdarbību vai 
uzņēmējdarbības finansējumu.

Pamatojums

Atvasināti finanšu instrumenti, kurus izmanto korporatīvi uzņēmumi, ir paredzēti uzņēmumu 
pamatdarbības risku elastīgai un efektīvai pārvaldībai. Ar šo grozījumu minētos darījumus 
atbrīvotu no pārredzamības prasībām, jo šo pielāgoto darījumu publiskošana var radīt 
konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
24. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pienākumu veikt tirdzniecību 
nepiemēro vairumtirdzniecības 
energoproduktiem, kuru pienācīgu 
uzraudzību veic kompetentās uzraudzības 
iestādes, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1227/2011 
par enerģijas vairumtirgus integritāti un 
pārredzamību.

Pamatojums

FITR noteiktā pienākuma veikt tirdzniecību kārtība var samazināt ETIR noteikto darbības 
jomu. Turklāt nav ņemti vērā noteikumi, kas attiecībā uz enerģijas vairumtirgiem ir ieviesti ar 
Regulu (ES) Nr. 1227/2011 par tirgus integritāti.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Tirgu ekonomiskā lietderība — to spēja atklāt cenas un ierobežot riskus, no kuriem nevar 
izvairīties, — noteikti ir primārā funkcija, kas uzraudzītājiem to darbībā ir jāsaglabā. Tai ir 
jābūt viņu (un EVTI) uzdevuma daļai, kā tas ir CFTC gadījumā ASV.

Grozījums Nr. 8

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

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

2. Pilnvaras deleģē uz pieciem gadiem, 
sākot ar šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

Komisija iesniedz ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu pagarina par tāda 
paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām. 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz personām, kuru 
pamatdarbība ir darījumi savā vārdā ar 
precēm un/vai preču atvasinātiem 
instrumentiem, šī regula pilnībā stājas 
spēkā tikai no ..*. Ja personas, kuras savā 
vārdā veic darījumus ar precēm un/vai 
preču atvasinātiem instrumentiem, ir daļa 
no grupas, kuras pamatdarbība ir 
ieguldījumu pakalpojumi saskaņā ar 
Direktīvu 2004/39/EK vai banku 
pakalpojumi saskaņā ar Direktīvu 
2000/12/EK, regula stājas spēkā saskaņā 
ar 2. punktu.
__________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — divus 
gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.

Pamatojums

FITR turpmāk attieksies uz jaunpienācējiem, uz kuriem tās darbības joma iepriekš neattiecās, 
kuriem pirmo reizi būs jāpilda tās sarežģītās prasības un jāveic attiecīga restrukturizācija 
salīdzinājumā ar finanšu uzņēmumiem, kuriem vienkārši ir jāpilda papildu prasības. Tiem 
attiecīgi būs nepieciešams garāks īstenošanas termiņš.
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Pieņemšanas datums 31.5.2012
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-
Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Giles 
Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios 
Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, 
Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent 
Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, 
Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, 
Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Salvador Sedó i 
Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, 
Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henri 
Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, 
Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, 
Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej 
Kukovič

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Indrek Tarand


