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ĪSS PAMATOJUMS

Finanšu instrumentu tirgu direktīva (FITD, 2004/39/EK) ir spēkā kopš 2007. gada novembra, 
un tā ir viens no ES finanšu regulējuma stūrakmeņiem, tādēļ referents atzīst nepieciešamību 
pārskatīt pašreizējo FITD (turpmāk — FITD II), lai novērstu tās trūkumus un uzlabotu 
finanšu tirgu pārredzamību un regulējumu.

FITD paredzētie izņēmumi

Referents uzskata, ka vairāki izņēmumi, kas iekļauti FITD II priekšlikumā ir maldinoši vai 
nav pietiekami skaidri, un ir iesniedzis dažus grozījumus to precizēšanai.

Kopumā referents uzskata, ka FITD nevajadzētu pilnībā attiecināt uz nefinanšu uzņēmumiem, 
piemēram, preču nozari, šīs nozares īpatnību dēļ. Šī pieeja arī pilnībā atbilst Komisijas 
nodomam, kas ietverts 88. apsvērumā, proti, tam, ka jānodrošina, lai direktīva arī turpmāk 
neattiektos arī uz tādu nefinanšu uzņēmumu darbību, kas kā papildpakalpojumu piedāvā, 
piemēram, nodrošināšanos pret riskiem, kas saistīti ar ražošanu, un citiem riskiem. Šādas 
nefinanšu uzņēmumu tirdzniecības darbības nerada sistēmisku risku, taču ir būtiski svarīgs 
uzņēmumu uzņēmējdarbības elements.

Citi skaidrojumi galvenokārt attiecas uz kritērijiem, ar kuriem nosaka, vai darbība ir 
papilddarbība vai pamatdarbība. Definīcijas galveno principu izstrādei nevajadzētu izmantot 
deleģētos aktus, un šajā definīcijā vajadzētu ietvert to, ka darbība var būt papilddarbība tikai 
tādā gadījumā, ja tā ir galvenās uzņēmējdarbības riska pārvaldības veids un ja šādas darbības 
apmēri ir ievērojami mazāki par galveno uzņēmējdarbību.

Ja FITD nefinanšu uzņēmumus uzskatīs par finanšu uzņēmumiem, tiem nāksies pildīt dārgi 
izmaksājošas vairāku finanšu regulu saistības. Piemēriem, uz tiem attieksies pienākums veikt 
tīrvērti visiem standartizētajiem ārpusbiržas darījumiem ar atvasinājumiem, kā paredz Eiropas 
tirgus infrastruktūras regula (ETIR), vai tiem var izvirzīt prasību pēc 2014. gada uzturēt 
kapitāla rezerves, kā to paredz Kapitāla prasību direktīva (KPD).

Tā rezultātā saskaņā ar ETIR un KPD šādiem uzņēmumiem nāksies turēt rezervē vairāk 
kapitāla nekā nepieciešams viņu tirdzniecības darījumiem, kas mazinās uzņēmumu spējas 
veikt investīcijas. Arī riska pārvaldība dažiem uzņēmumiem, īpaši MVU, izmaksās vairāk, un 
tie atturēsies no riska pārvaldības darbībām vai tās ierobežos.

Lielākā daļa MVU nevar atļauties paši tiešā veidā iesaistīties biržas tirgos un pārvaldīt savas 
galvenās uzņēmējdarbības riskus, tādēļ tiem nākas veidot kopīgus uzņēmumus, lai sasniegtu 
kritisko masu un spētu piekļūt biržas tirgiem ar mērķi mazināt galvenās uzņēmējdarbības 
riskus. Jāaplūko arī uzņēmumi ar šādu struktūru, lai efektīvi garantētu pienācīgus izņēmumus 
nefinanšu MVU un to veidotiem kopuzņēmumiem.

Finanšu instrumentu klasifikācija
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Produkti, par kuriem vēlāk būs iespējams norēķināties ar fizisku piegādi, FITD II ir klasificēti 
kā finanšu instrumenti. Tomēr šie nākotnes darījumi ir būtiski svarīgi komercuzņēmumu riska 
pārvaldībai un būtiski atšķiras no spekulatīviem finanšu instrumentiem, proti, tie nav saistīti 
ar finansiāliem (skaidras naudas) norēķiniem un fiziskā prece, kas ir to pamatā, faktiski tiks 
piegādāta paredzētajā laikā. Līdz ar to līgumi par produktiem, par kuriem norēķināsies ar 
fizisku piegādi, nerada nekādu risku finanšu tirgiem. Ja produktus, par kuriem var 
norēķināties ar fizisku piegādi, uzskatīs par finanšu instrumentiem, uz tiem attieksies FITD, 
ETIR un regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu noteikumi.

Pašreizējā FITD II priekšlikumā ir samazināta uzņēmumu iespēja gūt labumu no 
izņēmumiem, kas attiecas uz papilddarbību (2. panta 1. punkta i) apakšpunkts), jo lielāko daļu 
uzņēmuma tirdzniecības veido līgumi par preču piegādi vēlāk, norēķinoties ar fizisku piegādi.
Šādi līgumi par preču piegādi vēlāk, norēķinoties ar fizisku piegādi, varētu tikt pakļauti arī 
59. pantā minētajiem pozīciju ierobežojumiem. Saskaņā ar ETIR līgumu par preču piegādi 
vēlāk, norēķinoties ar fizisku piegādi, klasificēšana par finanšu instrumentiem palielinātu 
iespēju, ka nefinanšu uzņēmumi ieņemtu pozīcijas, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni, un uz 
viņiem attiektos tīrvērtes pienākums. Turklāt uz līgumiem par preču piegādi vēlāk, 
norēķinoties ar fizisku piegādi, attiektos regula par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Salīdzinājumam — attiecīgajos ASV tiesību aktos (t. i., Dodd-Frank aktā) ir izmantota cita 
finanšu instrumentu definīcija, ar kuru nepārprotami izslēdz atvasinājumus, par kuriem 
norēķinās ar fizisku piegādi. Turklāt uz līgumiem par preču piegādi vēlāk, norēķinoties ar 
fizisku piegādi, jau attiecas regula par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību.

Tādēļ referents ierosina nepārprotami izslēgt no darbības jomas produktus, kurus iespējams 
fiziski piegādāt, kuriem ir izteikti komerciāls raksturs un kuriem nepiemīt atvasinātu finanšu 
instrumentu īpašības.

Pozīciju ierobežojumi

Ierobežojot uzņēmumu pozīcijas atvasināto finanšu instrumentu tirgū, samazināsies to spēja 
efektīvi pārvaldīt riskus vai piekļūt emisiju kvotu tirgiem, un tā rezultātā palielināsies 
izmaksas un vispārējais risks attiecīgajā nozarē. Turklāt šāda rīcība var piespiest tos meklēt 
iespējas ierobežot risku mazāk likvīdos un riskantos tirgos, un tādā gadījumā riska 
pārvaldības izmaksas tiks pārnestas uz galīgo cenu un tās nāksies segt patērētājiem. Tādēļ 
referents dod priekšroku pozīciju pārvaldības pieejai, kas minēta FITD 35. panta 1. punktā, jo 
tā ir elastīgāka un labāk piemērota tirgus īpatnībām.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai elektrības un gāzes iekšējais 
tirgus labi funkcionētu un lai varētu 
izpildīt pārvades sistēmas operatoru 
(PSO) pienākumus, ko paredz 
Direktīva 2009/72/EK, 
Direktīva 2009/73/EK, Regula (EK) 
Nr. 714/2009 un Regula (EK) 
Nr. 715/2009, vai piemērot tīkla kodeksus 
un vadlīnijas, kas pieņemtas atbilstoši 
minētajām regulām, PSO un to 
pakalpojumu sniedzēji ir jāatbrīvo no šīs 
direktīvas noteikumu izpildes, piešķirot 
pārvades tiesības, kas ir vai nu fiziskas 
pārvades tiesības, vai finansiālas pārvades 
tiesības, kā arī tad, kad tiek nodrošināta 
platforma sekundārajai tirdzniecībai. Lai 
būtu iespējama efektīva tirdzniecība ar 
pārvades tiesībām, ir nepieciešams 
atbrīvot arī ikvienu personu, kas pērk vai 
pārdod šādas pārvades tiesības. 

Pamatojums

Ja fiziskās pārvades tiesības un finansiālās pārvades tiesības tiktu klasificētas kā finanšu 
instrumenti, tirgus dalībnieki varētu atturēties no pārvades tiesību tirdzniecības, uzskatot, ka 
FITD prasības ir pārāk apgrūtinošas. Tomēr tirdzniecība ar fiziskām pārvades tiesībām un 
finansiālām pārvades tiesībām ierobežo risku, tādēļ tā ievērojami veicina iekšējā enerģijas 
tirgus darbību un to vajadzētu izslēgt no FITD darbības jomas.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju 2011. gada 
15. aprīļa Paziņojumu par to, ka 
jānodrošina atbilstošs regulējums un 

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju 2011. gada 
15. aprīļa paziņojumu par to, ka 
jānodrošina atbilstošs regulējums un 
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uzraudzība atvasināto preču instrumentu 
tirgu dalībniekiem, būtu jāgroza izņēmumi 
Direktīvā 2004/39/EK attiecībā uz 
dažādiem aktīviem dalībniekiem atvasināto 
preču instrumentu tirgos, lai nodrošinātu 
to, ka izņēmumi attiecas uz to uzņēmumu 
darbību, kas neietilpst finanšu grupā, kura 
nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar 
ražošanu, un citiem riskiem, kā arī sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
īpašiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem saviem klientiem kā 
papildpakalpojumu pamata 
uzņēmējdarbībai, kuriem jāsaglabā 
izņēmums, bet uzņēmumi, kuri 
specializējas preču un atvasināto preču 
instrumentu tirdzniecībā, jāietver šīs 
direktīvas darbības jomā.

uzraudzība atvasināto preču instrumentu 
tirgu dalībniekiem, būtu jāgroza izņēmumi 
Direktīvā 2004/39/EK attiecībā uz 
dažādiem aktīviem dalībniekiem atvasināto 
preču instrumentu tirgos, lai nodrošinātu 
to, ka izņēmumi attiecas uz to uzņēmumu 
darbību, kas neietilpst finanšu grupā, kura 
nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar 
ražošanu, un citiem riskiem, kā arī sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
īpašiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem saviem klientiem kā 
papildpakalpojumu pamata 
uzņēmējdarbībai, kuriem jāsaglabā 
izņēmums. Jāpatur prātā, ka uz tiem 
uzņēmumiem, kuru galvenais 
uzņēmējdarbības veids ir preču ražošana 
un/vai piegāde un kuru papilddarbība ir 
savā vārdā veikta atvasināto instrumentu 
pārdošana, saskaņā ar 
Regulu 2011/1227/EK (regula par 
enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību) jau attiecas tieši šādiem 
uzņēmumiem piemērota regulatīvā 
pārraudzība un pienākums sniegt 
ziņojumus tieši par darījumiem uz vietas 
un darījumiem ar preču piegādi vēlāk, 
norēķinoties ar fizisku piegādi, kā arī 
regulatīvs ziņošanas pienākums par 
standarta darījumiem ar finanšu 
atvasinājumiem un regulatīva 
pārraudzība, ko paredz Regula [ ] (ETIR). 
Tomēr uzņēmumi, kas specializējas preču 
un atvasinātu preču instrumentu 
tirdzniecībā, būtu jāietver šīs direktīvas 
darbības jomā. 

Pamatojums

FITD arī turpmāk nevajadzētu attiekties uz tādiem komerciāliem uzņēmumiem, uz kuriem jau 
attiecas ETIR un nozaru regulas (t. i., Regula 2011/1227/EK par enerģijas tirgus integritāti 
un pārredzamību), ja vien darbība ir papilddarbība, kas papildina to galveno 
uzņēmējdarbības veidu. Regulā EK par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību ir 
iekļauta efektīva un piemērota tirgus uzraudzības sistēma un prasības ziņošanai par 
darījumiem, kas aptver pilnīgi visas darbības, uz kurām neattiecas FITD. Turklāt arī ETIR 
būs iekļauta sistēma ziņošanai par darījumiem, centralizētu tīrvērti un citiem riska 
pārvaldības pienākumiem. 
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus tikai saviem 
mātesuzņēmumiem, saviem 
meitasuzņēmumiem vai citiem savu 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem;

b) personām, tostarp kopīgi pārvaldītiem 
uzņēmumiem, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus tikai saviem 
mātesuzņēmumiem, saviem 
meitasuzņēmumiem vai citiem savu 
mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem;

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki; or

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki un nodarbojas ar algoritmisko 
tirdzniecību; vai

Pamatojums

Šis atbrīvojums ir jāprecizē, lai reālās ekonomikas rezultātā tirdzniecību biržā (pat 
vismazākajā apjomā) vienmēr nepārvaldītu FITD noteikumi (piemēram, lai aizsargātu pret 
preču cenu risku un ārvalstu valūtas risku vai lai pirktu vai pārdotu uzņēmuma akcijas).

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Personām, kurām piemēro atbrīvojumu 
saskaņā ar i) apakšpunktu, nav jāatbilst arī 
šajā apakšpunktā noteiktajām prasībām, 
lai tām varētu piemērot atbrīvojumu, 
turklāt tas neliedz tām piemērot 
atbrīvojumu saskaņā ar kādu citu šajā 
pantā minēto izņēmuma gadījumu;
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atvasinātajiem instrumentiem; 
Šis atbrīvojums attiecas uz personām, 
kuras, darbojoties ar emisiju kvotām, 
nesniedz ieguldījumu pakalpojumus vai 
citas darbības, kas nav darījumu veikšana 
savā vārdā un pasūtījumu izpilde klientu
vārdā, un kurām pieder vai kuras tieši 
vada iekārtas Direktīvas 2003/87/EK 
nozīmē.

Pamatojums

Ir jāprecizē saistība starp d) un i) apakšpunktā minētajiem atbrīvojumiem.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sniedz ieguldījumu pakalpojumus 
attiecībā uz atvasinātiem preču 
instrumentiem vai atvasinātiem līgumiem, 
kuri minēti I pielikuma C iedaļas 
10. punktā, vai attiecībā uz emisiju 
kvotām vai to atvasinātiem instrumentiem 
klientiem, ja:
i) šīs personas ļauj klientiem veikt 
rūpniecības nozares darbību, nodrošinot 
nepieciešamo infrastruktūru un 
pakalpojumus un
ii) klientu pamatdarbības grupu līmenī 
nav ne ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšana šīs direktīvas nozīmē, ne banku 
pakalpojumi Direktīvas 2006/48/EK 
nozīmē,
vai

Pamatojums

Lieliem rūpniecības uzņēmumiem, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem savā vārdā, 
un mazākiem tirgus dalībniekiem, kuriem konkurences nolūkos ir jāizmanto trešo pušu 
ražotnes (tostarp atbalsta pakalpojumi un prasmes), ir jānodrošina vienlīdzīgi darbības 
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nosacījumi. Ražotņu operatoriem, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem savā vārdā, 
lai sniegtu ieguldījumu pakalpojumus mazākiem uzņēmumiem, kas rūpniecisko darbību veic 
savās ražotnēs, arī ir jānosaka atbrīvojums, ja tā ir papilddarbība operatoru pamatdarbībai.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– savā vārdā tirgo finanšu instrumentus, 
dodot to īpašnieku vai — kopīgi 
pārvaldītu uzņēmumu gadījumā —
saistīto uzņēmumu rīkojumus;

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēti atbrīvojumi neņem pienācīgi vērā uzņēmumu struktūru 
īpatnības, jo īpaši tas sakāms par MVU.  Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no tādu MVU 
diskriminēšanas, kas nevar atļauties paši tiešā veidā iesaistīties biržas tirgos, tādēļ veido 
kopīgus uzņēmumus vai slēdz stratēģiskus līgumus ar trešiem uzņēmumiem, lai sasniegtu 
kritisko masu un spētu piekļūt biržas tirgiem ar mērķi mazināt galvenās uzņēmējdarbības 
riskus. Izmaiņas saistītas ar 5. grozījumu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī vai 
īpašnieku vai, ja pakalpojumus sniedz 
kopīgi pārvaldīts uzņēmums, kopīgi 
pārvaldītā uzņēmuma galvenajam 
uzņēmējdarbības veidam un ja 
pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK  nozīmē;

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēti atbrīvojumi neņem pienācīgi vērā uzņēmumu struktūru 
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īpatnības, jo īpaši tas sakāms par MVU.  Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no tādu MVU 
diskriminēšanas, kas nevar atļauties paši tiešā veidā iesaistīties biržas tirgos, tādēļ veido 
kopīgus uzņēmumus vai slēdz stratēģiskus līgumus ar trešiem uzņēmumiem, lai sasniegtu 
kritisko masu un spētu piekļūt biržas tirgiem ar mērķi mazināt galvenās uzņēmējdarbības 
riskus. Izmaiņas saistītas ar 4. grozījumu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst to komercsabiedrību diskrimināciju, kas nevar atļauties tieši 
piedalīties darījumu tirgos, lai pārvaldītu ar to pamatdarbību saistītus riskus. Parasti šīs 
sabiedrības veido nekonsolidētu grupu ar uzņēmumu, kas veic tirdzniecības darījumus, lai 
radītu kritisko masu ar mērķi piekļūt darījumu tirgiem. Pašreizējā mātesuzņēmuma un 
meitasuzņēmuma definīcija šajā kontekstā nav piemērota, jo tā nepievērš uzmanību tieši 
sabiedrības struktūras pazīmēm.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veic ieguldījumu 
darbības, kuras ir tikai to darījumu 
veikšana savā vārdā standartizētu finanšu 
nākotnes līgumu, iespēju līgumu vai citu 
atvasinātu instrumentu tirgos un naudas 
tirgos, kuru vienīgais mērķis ir nodrošināt 
vietu atvasināto instrumentu tirgū, vai kas 
veic darījumus citu šo tirgu dalībnieku 

k) sabiedrībām:
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vārdā vai veido tiem cenas un ko garantē to 
pašu tirgu mijieskaita locekļi, ja atbildību 
par šādu sabiedrību noslēgto līgumu 
izpildes nodrošināšanu uzņemas to pašu 
tirgu mijieskaita locekļi;

i) kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai veic ieguldījumu darbības, kuras ir 
tikai to darījumu veikšana savā vārdā 
standartizētu finanšu nākotnes līgumu, 
iespēju līgumu vai citu atvasinātu 
instrumentu tirgos un naudas tirgos, kuru 
vienīgais mērķis ir nodrošināt vietu 
atvasināto instrumentu tirgū, vai 
ii) kas veic darījumus citu šo tirgu 
dalībnieku vārdā vai veido tiem cenas un 
ko garantē to pašu tirgu tīrvērtes locekļi, ja 
atbildību par šādu sabiedrību noslēgto 
līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas to 
pašu tirgu tīrvērtes locekļi;

Pamatojums

Teksts jāsadala divās daļās pēc darbības pazīmēm, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumi var 
izmantot atbrīvojumu vai nu saskaņā ar k) punkta i) apakšpunktu, vai k) punkta 
ii) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) pārvades sistēmas operatoriem, kā 
definēts Direktīvas 2009/72/EK 2. panta 
4. punktā vai Direktīvas 2009/73/EK 
2. panta 4. punktā, kad tie veic savus
uzdevumus saskaņā ar minētajām 
direktīvām vai Regulu (EK) 714/2009 vai 
Regulu (EK) 715/2009 vai tīkla kodeksiem 
vai vadlīnijām, kas pieņemtas atbilstoši 
minētajām regulām. 

n) pārvades un sadales sistēmas 
operatoriem, kā definēts Direktīvas 
2009/72/EK 2. panta 4. un 6. punktā vai 
Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 4. un 
6. punktā, kā arī uzglabāšanas sistēmas 
operatoriem un SDG sistēmas 
operatoriem, kā definēts 
Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 10. un
12. punktā, un personām, kas darbojas kā 
to pakalpojumu sniedzēji, kad tie veic 
sistēmas operatoru uzdevumus saskaņā ar 
minētajām direktīvām vai Regulu (EK) 
714/2009 vai Regulu (EK) 715/2009 vai 
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tīkla kodeksiem vai vadlīnijām, kas 
pieņemtas atbilstoši minētajām regulām, 
piemēram, piešķir pārvades tiesības vai 
citas ar jaudu saistītas tiesības un 
nodrošina platformu sekundārai 
tirdzniecībai, un jebkuru citu personu, 
kad tā pērk un/vai pārdod šādas pārvades 
tiesības vai citas ar jaudu saistītas 
tiesības; šis atbrīvojums attiecas tikai uz 
iepriekš minētajām darbībām.

Pamatojums

Pārvades sistēmas operatoriem (PSO), sadales sistēmas operatoriem (SSO) un uzglabāšanas 
sistēmas operatoriem ir ļoti svarīga loma labi funkcionējošā iekšējā enerģijas tirgū, jo tie 
nodrošina piegāžu drošību un piedāvā piekļuvi transporta, sadales vai uzglabāšanas jaudām 
konkurētspējīgā un godīgā veidā. Tādēļ atbrīvojumu sistēma ir jāpaplašina, lai tā pilnībā 
aptvertu šādas infrastruktūras operatoru darbības. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

a) tas, cik lielā mērā darbību var objektīvi 
izmērīt kā tādu, kas samazina riskus, kas 
tieši saistīti ar komercdarbību vai 
finansēšanas darbību;

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. b) darbības veikšanai izmantotais kapitāls 
vai risks, kas izriet no darbības kā 
attiecība pret grupas darbībām; 
c) darbība, kas ir saistīta ar preču riskiem 
vai citiem ar grupas komercdarbību 
saistītiem riskiem.

Pamatojums

Lai piemērotu 88. apsvēruma principus, ir jānosaka skaidrs atbrīvojums nefinanšu uzņēmumu 
darbībām, ar kurām „nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar ražošanu, un citiem riskiem”. 
Papildus a) apakšpunktam papilddarbības ir jāpamato, salīdzinot papilddarbības apmēru 
(pēc kapitāla vai riska lieluma) ar galvenās uzņēmējdarbības apmēru, un ir jānodrošina, ka 
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komerciāli uzņēmumi tirgo tikai tādus finanšu instrumentus, kas ir saistīti ar tās grupas, kurā 
uzņēmums/persona ietilpst, galveno uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas, kas nav ietvertas šīs direktīvas 
darbības jomā saskaņā ar 1. punktu, nevar 
izmantot brīvību sniegt pakalpojumus 
un/vai veikt darbības vai izveidot filiāles, 
kā paredzēts attiecīgi 36. un 37.. pantā.

2. Personas, kas nav ietvertas šīs direktīvas 
darbības jomā saskaņā ar 1. punktu, nevar 
izmantot brīvību sniegt pakalpojumus 
un/vai veikt darbības vai izveidot filiāles, 
kā paredzēts attiecīgi 36. un 37. pantā.
Meitasuzņēmuma gadījumā ir jāsalīdzina 
kapitāls, ko grupa izmanto savas darbības 
veikšanai.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 25.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25a) “Kopīgi pārvaldīts uzņēmums” ir 
kopīgi pārvaldīts uzņēmums 
Direktīvas 83/349/EEK 32. panta 
izpratnē;

Pamatojums

Piemērojot ar 4. un 5. grozījumu jaunizveidoto atbrīvojumu, ir jāatsaucas uz 
Direktīvu 83/349/EK.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 25.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25b) “Grupu līmenis” ir uzņēmumi, kas 
veido grupu, kurā piedalās abpusēji vai 
vienpusēji, neatkarīgi no tā, vai grupa ir 
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konsolidēta vai nekonsolidēta; šajā 
kontekstā grupa tiek uzskatīta par vienu
uzņēmumu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst to komercsabiedrību diskrimināciju, kas nevar atļauties tieši 
piedalīties darījumu tirgos, lai pārvaldītu ar to pamatdarbību saistītus riskus. Parasti šīs 
sabiedrības veido nekonsolidētu grupu ar uzņēmumu, kas veic tirdzniecības darījumus, lai 
radītu kritisko masu, lai piekļūtu darījumu tirgiem. Pašreizējā mātesuzņēmuma un 
meitasuzņēmuma definīcija šajā kontekstā nav piemērota, jo tā tieši neskar sabiedrības 
struktūras pazīmes.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a) “Darījums, ko var objektīvi izmērīt 
kā tādu, kas samazina riskus, kuri ir tieši 
saistīti ar komercdarbību vai finansēšanas 
darbību” ir darījums, kura mērķis grupas 
līmenī un kopā ar citiem līgumiem ir 
samazināt:
i) iespējamo pakļautību izmaiņām 
attiecībā uz to aktīvu, pakalpojumu, 
ievades, produktu, preču un pasīvu tirgus 
vērtību, kas pieder darījumu partnerim 
vai tā grupai vai ko darījumu partneris vai 
tā grupa ražo, izgatavo, pārstrādā, 
nodrošina, pērk, izplata, iznomā, pārdod 
vai izmanto vai plāno iegūt īpašumā, 
ražot, izgatavot, pārstrādāt, nodrošināt, 
pirkt, izplatīt, iznomāt pārdot vai izmantot 
parastā uzņēmējdarbības gaitā; vai
ii) iespējamo pakļautību izmaiņām 
attiecībā uz to aktīvu, pakalpojumu, 
ievades, produktu, preču un pasīvu tirgus 
vērtību, kas minēta a) apakšpunktā, ko 
ietekmē procentu likmju, inflācijas 
līmeņa, ārvalstu valūtas kursa, preču vai 
emisiju kvotu cenu vai citu attiecīgo 
mainīgo lielumu svārstības.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 33.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33b) “Godīgs riska ierobežošanas 
darījums” ir:
a) darījums vai pozīcija, kas:
i) aizstāj darījumus, ko veic vai veiks, vai 
pozīcijas, ko izveido vai izveidos vēlāk 
realizācijas procesā;
ii) ir ekonomiski piemērota, lai 
samazinātu riskus, kas saistīti ar 
komercsabiedrības darbību un 
pārvaldību; un
iii) ir saistīts ar iespējamām vērtības 
izmaiņām:
– aktīviem, kuri pieder personai un kurus 
persona veido, ražo, apstrādā vai tirgo vai 
paredz, ka tie piederēs, tiks veidoti, ražoti, 
apstrādāti vai tirgoti;
– saistībām, kuras personai pieder vai 
kurām tā tiks pakļauta; vai
– pakalpojumiem, kurus persona sniedz, 
pērk vai kurus tā plāno nodrošināt vai 
pirkt;
vai
b) darījums vai pozīcija, kas samazina ar 
pozīciju saistītus riskus, kuri attiecas uz 
atvasinātajām precēm:
i) ko izmantoja pret partneri, un tāpēc 
saskaņā ar a) apakšpunktu darījums ir 
uzskatāms par godīgas riska 
ierobežošanas darījumu; vai
ii) kas atbilst a) apakšpunkta prasībām.

Pamatojums

Lai veicinātu preču tirgu ekonomiskos ieguvumus, ir svarīga nodrošinājuma definīcija. Tirgus 
uzraudzības iestādēm ir jāaizsargā to pušu intereses, kuras ietekmē preču cenas, kas ir 
uzņēmējdarbības neizbēgamas sekas, nevis tirgošanās ar cenām. Šai definīcijai ir jānosaka 
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atbrīvojumi saskaņā ar ETIR un Dodd-Frank likumu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
IV virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

POZĪCIJU IEROBEŽOJUMI UN 
ZIŅOŠANA

POZĪCIJU PĀRVALDĪBA UN 
ZIŅOŠANA

Pamatojums

Tirdzniecības vietām ir jānodrošina dažādi pārvaldības rīki/pasākumi. Viens no šiem rīkiem 
ir pozīciju ierobežojumi, bet tirdzniecības vietām ir jāvar izmantot citus alternatīvus 
„pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi”, piemēram, pozīciju pārvaldību.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi 
un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
organizētāji, kas pieņem tirgošanai vai 
tirgo atvasinātus preču instrumentus, 
attiecībā uz tiem piemēro tādu atvērto 
pozīciju atvasināto preču instrumentu
ierobežojumus, kuri var būt jebkuru 
attiecīgo tirgus locekļu vai dalībnieku 
īpašumā, vai šādu ieguldījumu
izmantošanas ierobežojumus, vai 
alternatīvus pasākumus ar līdzvērtīgu 
ietekmi, piemēram, pozīciju pārvaldība, ko 
piemēro šādiem mērķiem:

Pamatojums

Robežvērtība neattiecas uz to līgumu skaitu, ko persona drīkst noslēgt. Nosakot robežvērtību 
atvasināto preču instrumentiem, tai ir jāattiecas uz atvērtām pozīcijām (59. pants un 
72. panta 1. punkta g) apakšpunkts). Salīdzināt ar 60. panta 1. punkta otro apakšpunktu: 
„atvērtās pozīcijas”. Salīdzināt arī ar ETIR 7. pantā minēto tīrvērtes sliekšņa aprēķinu.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lai atbalstītu likviditāti; a) lai nodrošinātu pietiekamu tirgus
likviditāti godīgiem riska ierobežošanas 
darījumiem;

Pamatojums

Preču tirgus regulējuma galvenajam mērķim ir jābūt sakārtotā tirgū ierobežot reālās 
ekonomikas veidotāju un patērētāju risku par cenām, un samērīguma un svārstīguma dēļ 
pieprasījumu un piedāvājumu veido šīs cenas nevis svārstīgas finanšu spekulācijas.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstītu pareizus cenu un lēmumu 
pieņemšanas nosacījumus.

c) nodrošinātu to, ka tiek ievēroti cenu 
atklāšanas funkcijas un lēmumu 
pieņemšanas nosacījumi attiecīgajā tirgū;

Pamatojums

Primārajam preču tirgus regulējuma mērķim ir jābūt iespējas sniegšanai reālās ekonomikas 
veidotājiem un patērētājiem nodrošināties pret risku pienācīgi funkcionējošā tirgū par cenām, 
kas gan līmeņa, gan svārstīguma ziņā atspoguļo piedāvājuma un pieprasījuma 
pamatprincipus, nevis kalpo nepastāvīgajām finanšu spekulāciju interesēm.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot ierobežojumus, dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka tiek ņemtas vērā to 
dalībnieku likumīgās intereses, kuri veic 
godīgas riska ierobežošanas darbības.
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Pamatojums

Ja spekulatīvā interese ievērojami pārsniedz nodrošinātāju interesi, pastāv risks, ka tirgu 
darbību var noteikt pieejamais kapitāls no naudas līdzekļiem, nevis ilgtermiņa 
pamatnosacījumi. Ir svarīgi paskaidrot, ka tādā gadījumā tirgus nedarbojas to personu 
interesēs, kuras ir neaizsargātas pret preču cenu risku. Uzraudzītājiem ir jāpiešķir pilnvaras 
rīkoties, lai novērstu jebkādus draudus tirgus ekonomikai attiecībā uz godīgu riska 
ierobežošanu, kā tas ir ASV.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādus izņēmumus, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu, to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai, un attiecīgā preču 
tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 
un transportēšanas uz tirgu sistēmas. Jo 
īpaši ir jānošķir pozīcijas, kas objektīvi 
samazina riskus, kuri ir tieši saistīti ar 
preču tirdzniecību, un citas pozīcijas.

Pamatojums

Robežvērtība neattiecas uz to līgumu skaitu, ko persona drīkst noslēgt. Automātiski noteiktas 
robežvērtības var negatīvi ietekmēt likviditāti tirdzniecības vietās. Nosakot robežvērtību 
atvasināto preču instrumentiem, tai ir jāattiecas uz atvērtām pozīcijām (59. pants un 
72. panta [1. punkta] g) apakšpunkts). Skatīt arī 7. un 60. pantu. Citi pozīciju kontroles 
mehānismi ir jāizmanto kā papilddarbība, nevis kā alternatīvs pasākums pozīciju 
ierobežojumu izmantošanai. Tomēr, nosakot šādus ierobežojumus, ir jānošķir pozīcijas, kas ir 
saistītas ar preču tirdzniecību, un citas pozīcijas.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uz komerciāliem uzņēmumiem 
neattiecas pozīciju ierobežojumi tādiem 
produktiem, kurus tie izmanto riska 
pārvaldības darbībās vai ar kuriem 
izmanto rezultātus, kas iegūti no 
regulatīvās atbilstības pienākumiem.

Pamatojums

Ierobežojot uzņēmumu pozīcijas atvasināto finanšu instrumentu tirgū, samazināsies to spēja 
efektīvi pārvaldīt riskus vai piekļūt emisiju kvotu tirgiem, un tā rezultātā palielināsies 
izmaksas un vispārējais risks attiecīgajā nozarē. Šāda rīcība var arī piespiest tos meklēt 
iespējas ierobežot risku mazāk likvīdos un riskantos tirgos. Labāka alternatīva ir pozīciju 
pārvaldības pieeja, kas minēta FITD 35. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Pārmērīga spekulācija attiecībā uz precēm ir jāaizliedz. Šajā saistībā citi pozīciju kontroles 
mehānismi ir jāizmanto kā papilddarbība, nevis kā alternatīvs pasākums pozīciju 
ierobežojumu izmantošanai. Tomēr, nosakot šādus ierobežojumus, ir jānošķir pozīcijas, kas ir 
saistītas ar preču tirdzniecību, un citas pozīcijas.
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 
attiecībā uz līgumu skaitu, ko katra 
persona var slēgt konkrētā laikposmā, un 
saskaņā ar 1. punktu izveidoto alternatīvo 
pasākumu nepieciešamo līdzvērtīgo 
kvalitatīvo un kvantitatīvo ietekmi, kā arī 
izņēmumu nosacījumus. Nosakot 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus, 
ņem vērā 1. punktā minētos apstākļus un 
regulēto tirgu, daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu un regulēto tirdzniecības sistēmu 
noteiktos ierobežojumus. Deleģētajos 
tiesību aktos noteiktie ierobežojumi ir 
pārāki par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 
attiecībā uz tādiem atvērto pozīciju 
atvasināto preču instrumentiem, kuri var 
būt katras personas īpašumā, un saskaņā 
ar 1. punktu izveidoto alternatīvo 
pasākumu nepieciešamo līdzvērtīgo 
kvalitatīvo un kvantitatīvo ietekmi, kā arī 
izņēmumu nosacījumus. Nosakot 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus, 
ņem vērā 1. punktā minētos apstākļus un 
regulēto tirgu, daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu un regulēto tirdzniecības sistēmu 
noteiktos ierobežojumus vai alternatīvos 
pasākumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi ir pārāki par 
jebkādiem pasākumiem, ko kompetentās 
iestādes noteikušas saskaņā ar šīs 
direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

Pamatojums

Alternatīvajiem pasākumiem nav jānosaka automātiskas robežvērtības. Atkarībā no tirgus 
struktūras automātiski noteiktas robežvērtības var negatīvi ietekmēt likviditāti tirdzniecības 
vietās un ar risku saistītu tirgošanos ārpus biržas. Robežvērtība neattiecas uz to līgumu 
skaitu, ko persona drīkst noslēgt. Nosakot robežvērtību atvasināto preču instrumentiem, tai ir 
jāattiecas uz atvērtām pozīcijām (59. pants un 72. panta [1. punkta] g) apakšpunkts).

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu, lai noteiktu 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus 
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attiecībā uz līgumu skaitu, ko katra 
persona var slēgt konkrētā laikposmā, un 
saskaņā ar 1. punktu izveidoto alternatīvo 
pasākumu nepieciešamo līdzvērtīgo 
kvalitatīvo un kvantitatīvo ietekmi, kā arī 
izņēmumu nosacījumus. Nosakot 
ierobežojumus vai alternatīvus pasākumus, 
ņem vērā 1. punktā minētos apstākļus un 
regulēto tirgu, daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu un regulēto tirdzniecības sistēmu 
noteiktos ierobežojumus. Deleģētajos 
tiesību aktos noteiktie ierobežojumi ir 
pārāki par jebkādiem pasākumiem, ko 
kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar 
šīs direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

attiecībā uz atvasināto preču instrumentu 
risku, ko katra persona var slēgt konkrētā 
laikposmā, un saskaņā ar 1. punktu 
izveidoto alternatīvo pasākumu 
nepieciešamo līdzvērtīgo kvalitatīvo un 
kvantitatīvo ietekmi, kā arī izņēmumu 
nosacījumus. Nosakot ierobežojumus vai 
alternatīvus pasākumus, ņem vērā 
1. punktā minētos apstākļus un regulēto 
tirgu, daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu noteiktos 
ierobežojumus. Deleģētajos tiesību aktos 
noteiktie ierobežojumi ir pārāki par 
jebkādiem pasākumiem, ko kompetentās 
iestādes noteikušas saskaņā ar šīs 
direktīvas 72. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki
reāllaikā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

2. Lai varētu publicēt 1. punkta 
a) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis 
pieprasa, lai regulēto tirgu, daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu locekļi un dalībnieki 
reizi nedēļā ziņo attiecīgajai tirdzniecības 
vietai par savām pozīcijām, tostarp par 
jebkādām savu klientu vārdā atvērtām 
pozīcijām.

Pamatojums

Nefinanšu uzņēmumiem izvirzītajām ziņošanas prasībām ir jābūt samērīgām. Platformām nav 
nepieciešama informācija reāllaikā, lai tās varētu sniegt iknedēļas ziņojumus. Ziņošana 
reāllaikā būtu ārkārtīgi dārga un apgrūtinoša nefinanšu uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izveido īpašu preču tirgus 
nodaļu, lai efektīvi pildītu pienākumus 
attiecībā uz preču tirgiem un koordinētu 
par šiem tirgiem atbildīgo attiecīgo valstu 
kompetento iestāžu uzraudzības darbības.

Pamatojums

Preču tirgu darbības nosacījums ir konkrēta kompetence. Lai EVTI varētu pārraudzīt preču 
tirgus godīgas riska ierobežošanas nodrošinātāju un plašāka mēroga ekonomikas interesēs un 
to personu interesēs, kuru dzīvi ietekmē preču cenas, EVTI ir jābūt specializētai nodaļai šajā 
jomā.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras, kas minētas 93. pantā, deleģē 
uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienu.

(2) Pilnvaras, kas minētas 93. pantā, deleģē 
uz pieciem gadiem, sākot ar šīs direktīvas 
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. 31

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis piemēro šos pasākumus sākot 
ar ...*, izņemot noteikumus, ar kuriem 
transponē 67. panta 2. punktu, ko piemēro 
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noteikumu piemērošanas sākuma dienas]. sākot ar ...**.

Dalībvalstis ne ātrāk kā ...** piemēro šos 
pasākumus personām, kuru pamatdarbība 
ir darījumu veikšana savā vārdā ar 
precēm un/vai atvasinātiem preču 
instrumentiem. 
Pašreizējās direktīvas 3. apakšpunktu 
piemēro gadījumā, ja personas, kas savā 
vārdā veic darījumus ar precēm un/vai 
atvasinātiem preču instrumentiem, ir daļa 
no grupas, kuras pamatdarbība ir citu 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs
direktīvas nozīmē vai banku pakalpojumu 
sniegšana Direktīvas 2000/12/EK nozīmē;
___________
* OV, lūdzu, norādiet datumu, kas ir 
divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās brīža.
* OV, lūdzu, norādiet datumu, kas ir 
divus gadus pēc tam, kad ir sākts īstenot 
šīs direktīvas noteikumus saskaņā ar 
3. apakšpunktu.

Pamatojums

FITR turpmāk attieksies uz jauniem tirgus dalībniekiem, uz kuriem līdz šim tas neattiecās un 
kam pirmo reizi būs jāievēro sarežģītas prasības un atbilstoši jāpārstrukturējas, 
salīdzinājumā ar finanšu uzņēmumiem, kuriem ir tikai jāievēro papildu prasības. Attiecīgi 
šiem uzņēmumiem būs jānosaka ilgāks ieviešanas termiņš. 

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā;

(6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū, regulētā 
tirdzniecības sistēmā un/vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, kas nav noslēgti 
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komerciālos nolūkos un kuriem nav citu 
atvasinātu finanšu instrumentu 
raksturīgo pazīmju;

Pamatojums

Līgumi, kas saistīti ar precēm un par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, ir būtiski svarīgi 
komerciāliem uzņēmumiem. Ja tos uzskatīs par finanšu instrumentiem, radīsies nesamērīga 
ietekme uz nefinanšu uzņēmumiem un negatīvas sekas saistībā ar:
− samazinātu iespēju izmantot papilddarbību atbrīvojumu, kas minēts 2. panta, 1. punkta 

i) apakšpunktā;
− regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu izpildi;
− lielāku iespēju, ka nefinansiāli uzņēmumi būs pozīcijā, kas pārsniedz ETIR noteikto 

tīrvērtes slieksni un uz tiem attieksies pienākums veikt tīrvērti;
− to, ka uz līgumiem, kas saistīti ar precēm un par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 

attieksies pozīciju ierobežojumi.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko aktīvos nevar norēķināties savādāk, 
kā minēts C iedaļas 6. punktā, un kas nav 
paredzēti komerciāliem mērķiem, un kam 
ir citu atvasinātu finanšu instrumentu 
īpašības, ņemot vērā, inter alia, to, vai par 
tām ir veikts mijieskaits un norēķini ar 
atzītu mijieskaita iestāžu starpniecību un 
vai uz tiem attiecas regulāri papildu 
seguma pieprasījumi;

(7) Iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko aktīvos nav paredzēts norēķināties 
savādāk, kā minēts C iedaļas 6. punktā, un 
kas nav paredzēti komerciāliem mērķiem, 
un kam ir citu atvasinātu finanšu 
instrumentu īpašības, ņemot vērā, inter 
alia, to, vai par tām ir veikts mijieskaits un 
norēķini ar atzītu mijieskaita iestāžu 
starpniecību un vai uz tiem attiecas regulāri 
papildu seguma pieprasījumi;

Pamatojums

Ir jāpārskata finanšu instrumentu definīcija par precēm attiecībā uz turpmāk piegādāto preču 
pilnīgu izslēgšanu, lai noteikti precizētu, ka neatkarīgi no izpildes vietas šos produktus 
neuzskatīs par „atvasinātiem finanšu instrumentiem”. Šis priekšlikums saskaņotu ES tiesību 
aktus un tīrvērtes līgumu definīciju atbilstoši ASV Dodd-Frank aktam.
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