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Grozījums Nr. 6
Werner Langen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs regulas tvērumam vajadzētu būt tik 
plašam, cik nepieciešams, lai radītu 
preventīvu reglamentējošu sistēmu. 
Etalonu izstrāde ietver rīcības brīvību to 
noteikšanā un līdz ar to ir pakļauta 
noteiktiem interešu konfliktu veidiem, kas 
norāda uz to, ka pastāv iespējas un stimuli 
manipulēt ar minētajiem etaloniem. Šie 
riska faktori ir kopīgi visiem etaloniem, un
tiem visiem būtu jāpiemēro pienācīgas 
pārvaldības un kontroles prasības. Tā kā 
etalona neaizsargātība un nozīme laika 
gaitā mainās, darbības joma, atsaucoties uz 
patlaban nozīmīgiem vai neaizsargātiem 
indeksiem, nenovērstu riskus, ko nākotnē 
var radīt jebkurš etalons. Jo īpaši, etaloni, 
kurus patlaban plaši neizmanto, varētu tikt 
izmantoti nākotnē, tādēļ attiecībā uz tiem 
pat neliela manipulācija var radīt būtisku 
ietekmi.

(8) Šīs regulas tvērumam vajadzētu būt tik 
plašam, cik nepieciešams, lai radītu 
preventīvu reglamentējošu sistēmu. 
Etalonu izstrāde ietver rīcības brīvību to 
noteikšanā un līdz ar to ir pakļauta 
noteiktiem interešu konfliktu veidiem, kas 
norāda uz to, ka pastāv iespējas un stimuli 
manipulēt ar minētajiem etaloniem. Šie 
riska faktori ir kopīgi visiem etaloniem, bet 
to veids lielā mērā ir atkarīgs no 
izmantotajiem ievades datiem. Būtu
jāatļauj etaloniem piemērot pienācīgas 
pārvaldības un kontroles prasības, tomēr 
nepārkāpjot proporcionalitātes principu. 
Tā kā etalona neaizsargātība un nozīme 
laika gaitā mainās, darbības joma, 
atsaucoties uz patlaban nozīmīgiem vai 
neaizsargātiem indeksiem, nenovērstu 
riskus, ko nākotnē var radīt jebkurš etalons. 
Jo īpaši, etaloni, kurus patlaban plaši 
neizmanto, varētu tikt izmantoti nākotnē, 
tādēļ attiecībā uz tiem pat neliela 
manipulācija var radīt būtisku ietekmi.

Or. de

Grozījums Nr. 7
Werner Langen

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs regulas darbības jomas 
noteicošajam faktoram būtu jābūt tam, vai 
etalona izejas vērtība nosaka finanšu 
instrumenta, finanšu līguma vērtību vai 

(9) Šīs regulas darbības jomas 
noteicošajam faktoram būtu jābūt tam, vai 
etalona izejas vērtība, kas nosaka finanšu 
instrumenta vai finanšu līguma vērtību vai 
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mēra ieguldījumu fonda darbības rādītājus. 
Līdz ar to darbības jomai nevajadzētu būt 
atkarīgai no ievades datu rakstura. Līdz ar 
to būtu jāietver etaloni, kas ir aprēķināti, 
izmantojot ekonomiskus ievades datus, 
piemēram, akciju cenas, un 
neekonomiskus skaitļus vai vērtības, 
piemēram, laikapstākļu parametri.
Regulējumam ir jāattiecas uz tiem 
etaloniem, kas ir pakļauti minētajiem 
riskiem, bet būtu arī jānodrošina samērīga 
atbilde uz riskiem, ko rada dažādi etaloni. 
Līdz ar to šai regulai ir jāattiecas uz visiem 
etaloniem, kurus izmanto, lai noteiktu cenu 
finanšu instrumentiem, kas ir kotēti vai 
tirgoti regulētās tirdzniecības vietās.

mēra ieguldījumu fonda darbības rādītājus, 
var būt ietekmējama. Līdz ar to darbības 
jomai vajadzētu būt atkarīgai no ievades 
datu rakstura. Regulējumam ir jāattiecas uz 
tiem etaloniem, kas ir pakļauti minētajiem 
riskiem, bet būtu arī jānodrošina samērīga 
atbilde uz riskiem, ko rada dažādi etaloni. 
Līdz ar to šai regulai ir jāattiecas uz visiem 
etaloniem, kurus izmanto, lai noteiktu cenu 
finanšu instrumentiem. Tomēr attiecībā uz 
preču etaloniem būtu jāņem vērā IOSCO
(Starptautiskā Vērtspapīru komisiju 
organizācija) 2012. gada 5. oktobrī 
publicētie principi par naftas cenu 
aģentūru uzraudzību un IOSCO šo 
principu pārskats, ko plānots publicēt
2014. gada maijā vai jūnijā.

Or. de

Grozījums Nr. 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Fiziskajām precēm ir īpašas īpašības, 
kas ir jāņem vērā, lai izvairītos no preču 
etalonu integritātes mazināšanās un 
nodrošinātu esošo preču tirgus 
pārredzamību. Tādēļ šīs regulas 
III pielikumā atspoguļoti principi, ko 
attiecībā uz preču etaloniem izstrādājusi 
IOSCO, Starptautiskā Enerģētikas 
aģentūra un Starptautiskais Enerģētikas 
forums un kuri īpaši paredzēti 
piemērošanai visiem preču etaloniem šajā 
regulā.

Or. en

Pamatojums

Fiziskajām precēm piemīt īpašības, kas ir jāņem vērā, tās reglamentējot.
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Grozījums Nr. 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Etalonu integritāte un precizitāte ir 
atkarīga no visu datu sniedzēju nodrošināto 
ievades datu integritātes un precizitātes. Ir 
svarīgi, lai datu sniedzēju saistības
attiecībā uz šiem ievades datiem tiktu 
skaidri precizētas, uz tām varētu paļauties, 
un tās atbilstu etalona administratora 
kontrolēm un metodikai. Tādēļ ir 
nepieciešams, lai etalona administrators
izstrādātu rīcības kodeksu, kurā precizētu 
šīs prasības, un lai datu sniedzējiem
piemērotu minēto rīcības kodeksu.

(26) Etalonu integritāte un precizitāte ir 
atkarīga no visu datu sniedzēju nodrošināto 
ievades datu integritātes un precizitātes. Ir 
svarīgi, lai uz datu sniedzējiem varētu 
paļauties un lai tie darbotos saskaņā ar 
etalona administratora kontrolēm un
metodiku. Tādēļ etalona administratoriem 
būtu jāizstrādā rīcības kodekss, kurā
precizētu šīs prasības, un, pēc iespējas 
paturot prātā, ka ne visi datu sniedzēji 
atrodas Savienībā, bet var būt vajadzīgi, 
lai iegūtu precīzu etalonu, datu 
sniedzējiem ir jāparaksta saistošs rīcības
kodekss. Ja parakstu iegūt nav iespējams, 
tad datu sniedzēju īstenota ilgstoša datu 
sniegšana pēc tam, kad administrators to 
ir iepazīstinājis ar rīcības kodeksu, ir 
pierādījums tam, ka starp iesaistītajām 
pusēm pastāv juridiski saistoša 
vienošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 10
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Ja, paturot prātā, ka ne visi datu 
sniedzēji atrodas Savienībā, bet to dati var 
būt būtiski konkrētajam etalonam, ir 
skaidrs, ka iepriekš minēto izdarīt nav 
iespējams, attiecīgie datu sniedzēji pēc 
iepazīšanās ar rīcības kodeksu, kas 
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reglamentē datu sniegšanu 
administratoram, var turpināt sniegt datus 
attiecībā uz šo etalonu. Šajā gadījumā 
administratoram ir jābūt juridiski 
atbildīgam par etalona izstrādē izmantoto
datu kvalitāti.

Or. pt

Grozījums Nr. 11
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Daudzi etaloni tiek noteikti, 
izmantojot ievades datus, kurus sniedz 
regulētas tirdzniecības vietas, enerģijas 
biržas un emisiju kvotu izsoles. Šīm 
tirdzniecības vietām piemēro regulējumu 
un uzraudzību, kas nodrošina ievades datu 
integritāti, pārvaldības prasības un 
procedūras ziņošanai par pārkāpumiem. 
Līdz ar to šiem etaloniem nepiemēro 
konkrētas saistības, lai novērstu divkāršu 
regulējumu, un tāpēc, ka uzraudzība 
nodrošina lietoto datu ievades integritāti.

(27) Daudzi etaloni tiek noteikti, 
izmantojot ievades datus, kurus sniedz 
regulētas tirdzniecības vietas, enerģijas 
biržas un emisiju kvotu izsoles. Šīm 
tirdzniecības vietām piemēro regulējumu 
un uzraudzību, kas nodrošina ievades datu 
integritāti, pārvaldības prasības un 
procedūras ziņošanai par pārkāpumiem.
Līdz ar to, ja etalonu izcelsme ir 
tirdzniecības vietās, uz kurām attiecas 
prasības par noslēgto darījumu pušu 
atklāšanu, tostarp tādā trešās valsts tirgū, 
kas uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam 
tirgum Savienībā, šiem etaloniem 
nepiemēro konkrētas saistības, lai novērstu 
divkāršu regulējumu, un tāpēc, ka 
uzraudzība nodrošina lietoto datu ievades 
integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Dažādiem etalonu veidiem un 
dažādiem etalonu sektoriem ir atšķirīgas 
īpašības, neaizsargātība un riski. Šīs 
regulas noteikumi ir jāpapildina attiecībā 
uz īpašiem etalonu sektoriem un veidiem. 
Starpbanku procentu likmju etaloni ir 
etaloni, kuriem ir būtiska nozīme 
monetārās politikas transmisijā, tādēļ ir 
nepieciešams precizēt, kā minētajiem 
etaloniem šajā regulā piemērotu šos 
noteikumus. Preču etaloni ir plaši 
izmantoti, un tiem ir nozarei raksturīgas 
iezīmes, tādēļ ir jāprecizē, kā šie noteikumi 
attiektos uz minētajiem etaloniem šajā 
regulā.

(29) Dažādiem etalonu veidiem un 
dažādiem etalonu sektoriem ir atšķirīgas 
īpašības, neaizsargātība un riski. Šīs 
regulas noteikumi ir jāpapildina attiecībā 
uz īpašiem etalonu sektoriem un veidiem.
Starpbanku procentu likmju etaloni ir 
etaloni, kuriem ir būtiska nozīme 
monetārās politikas transmisijā, tādēļ ir 
nepieciešams precizēt, kā minētajiem 
etaloniem šajā regulā piemērotu šos 
noteikumus. Preču etaloni ir plaši 
izmantoti, un tiem ir nozarei raksturīgas 
iezīmes, tādēļ ir jāprecizē, kā šie noteikumi 
attiektos uz minētajiem etaloniem šajā 
regulā. Uz starpbanku procentu likmju 
etaloniem, preču etaloniem un ārvalstu 
valūtas maiņas etaloniem būtu jāveic 
EVTI tiešā uzraudzība, bet attiecībā uz 
enerģijas cenu noteikšanas etaloniem tā 
būtu jāveic sadarbībā ar ACER.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Werner Langen

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Dažādiem etalonu veidiem un 
dažādiem etalonu sektoriem ir atšķirīgas 
īpašības, neaizsargātība un riski. Šīs 
regulas noteikumi ir jāpapildina attiecībā 
uz īpašiem etalonu sektoriem un veidiem. 
Starpbanku procentu likmju etaloni ir 
etaloni, kuriem ir būtiska nozīme 
monetārās politikas transmisijā, tādēļ ir 
nepieciešams precizēt, kā minētajiem 
etaloniem šajā regulā piemērotu šos 
noteikumus. Preču etaloni ir plaši 
izmantoti, un tiem ir nozarei raksturīgas 
iezīmes, tādēļ ir jāprecizē, kā šie 

(29) Dažādiem etalonu veidiem un 
dažādiem etalonu sektoriem ir atšķirīgas 
īpašības, neaizsargātība un riski. Šīs 
regulas noteikumi ir jāpapildina attiecībā 
uz īpašiem etalonu sektoriem un veidiem. 
Starpbanku procentu likmju etaloni ir 
etaloni, kuriem ir būtiska nozīme 
monetārās politikas transmisijā, tādēļ ir 
nepieciešams precizēt, kā minētajiem 
etaloniem šajā regulā piemērotu šos 
noteikumus. Preču etaloni ir plaši 
izmantoti, un tiem ir nozarei raksturīgas 
iezīmes, tādēļ ir jāprecizē, vai un kādā
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noteikumi attiektos uz minētajiem 
etaloniem šajā regulā.

mērā šiem etaloniem var piemērot 
atbrīvojumu no šās regulas noteikumu 
piemērošanas.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ja šī regula attiecas vai var 
attiekties uz uzraugāmām struktūrām un 
tirgiem, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regula Nr. 1227/2011/ES par enerģijas 
vairumtirgus integritāti un pārredzamību 
(REMIT), lai izmantotu ACER
(Energoregulatoru sadarbības aģentūras) 
speciālās zināšanas par enerģijas tirgiem 
un lai mazinātu regulu pretrunas, EVTI 
(Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) 
būtu jāapspriežas ar ACER.

Or. en

Pamatojums

Ja šī regula ietekmē Eiropas enerģijas tirgus, EVTI būtu jāapspriežas ar Eiropas 
energoregulatoru ACER.

Grozījums Nr. 15
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas atzīti Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, īpaši 

(41) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas atzīti Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, īpaši 
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tiesības uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, personas datu aizsardzību, 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
brīvību veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz 
īpašumu, tiesības uz patērētāju tiesību 
aizsardzību un tiesības uz efektīvu 
aizsardzību un tiesības uz aizstāvību. Līdz 
ar to šī regula būtu jāinterpretē un 
jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām 
un principiem.

tiesības uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, personas datu aizsardzību, 
tiesības uz vārda un informācijas brīvību, 
brīvību veikt uzņēmējdarbību, tiesības uz 
īpašumu, tiesības uz patērētāju tiesību 
aizsardzību un tiesības uz efektīvu 
aizsardzību un tiesības uz aizstāvību. Līdz 
ar to šī regula būtu jāinterpretē un 
jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām 
un principiem. Proti, ja šī regula attiecas 
uz noteikumiem, kas regulē preses brīvību 
un vārda brīvību citos plašsaziņas 
līdzekļos, un noteikumiem un kodeksiem, 
kuri regulē žurnālistu profesiju, šīs 
brīvības būtu jāņem vērā, jo tās tiek 
garantētas Savienībā un dalībvalstīs un 
atzītas Pamattiesību hartas 11. pantā un 
citos attiecīgajos noteikumos.

Or. en

Pamatojums

Izņēmuma statuss presei noteikts atbilstīgi izņēmumam regulā par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu

Grozījums Nr. 16
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro etalonu izstrādei, 
etalona ievades datu sniegšanai un etalona
izmantošanai Savienības teritorijā.

1. Šo regulu piemēro etalonu izstrādei
Savienības teritorijā, ievades datu 
sniegšanai attiecībā uz dažiem etaloniem
un dažu etalonu izmantošanai Savienības 
teritorijā. Tā ietver IOSCO principus, un 
to piemēro, samērojot ar apjomu un risku, 
ko rada konkrēti etaloni, to administratori 
un etalonu izstrādes process, tostarp datu 
sniedzēju skaits un veidi.

Or. pt
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Grozījums Nr. 17
Werner Langen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) centrālo darījumu partneru
uzrādītajām salīdzināmajām cenām vai 
norēķinu cenām;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Werner Langen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) preču etaloniem, kā tie definēti 
3. panta 1. punkta 20. apakšpunktā, kas 
atbilst IOSCO 2012. gada 5. oktobrī 
publicētajiem principiem par naftas cenu 
ziņošanas aģentūru uzraudzību vai 
IOSCO 2013. gada 17. jūlijā 
publicētajiem principiem par finanšu 
etaloniem, līdz tam laikam, kamēr EVTI, 
pamatojoties uz IOSCO principu par 
naftas cenu ziņošanas aģentūru 
uzraudzību pārskatu, ko plānots publicēt
2014. gada maijā vai jūnijā, un uz šās 
regulas III pielikumu, nosaka, vai un kā 
preču etaloni būtu ietverami šās regulas 
darbības jomā, vai arī tos vajadzētu 
regulēt ar atsevišķiem noteikumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ko publicē vai dara pieejamu 
sabiedrībai;

a) ko publicē vai dara pieejamu sabiedrībai
vai dara pieejamu etalona lietotājam;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2 apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “etalons” ir jebkurš indekss, atsaucoties 
uz kuru, nosaka summu, kas jāmaksā 
saskaņā ar finanšu instrumentu vai finanšu 
līgumu, vai nosaka finanšu instrumenta 
vērtību, vai indekss, ko izmanto, lai 
izmērītu ieguldījumu fonda darbības 
rādītājus;

2) “etalons” ir jebkurš indekss, atsaucoties 
uz kuru, nosaka summu, kas jāmaksā 
saskaņā ar finanšu instrumentu vai finanšu 
līgumu, vai nosaka finanšu instrumenta 
vērtību, vai indekss, ko izmanto, lai 
izmērītu ieguldījumu fonda darbības 
rādītājus; tas neattiecas uz centrālo 
darījumu partneru, kā tie definēti
Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 
1. punktā, norādītajām salīdzināmām 
cenām vai norēķinu cenām vai uz finanšu 
instrumentiem, kā tie definēti šās regulas 
3. panta 1. punkta 13. apakšpunktā;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “etalona lietotājs” ir jebkura persona, 
kas emitē finanšu instrumentu vai kurai tas 
pieder, vai kura ir līgumslēdzēja puse 

5) “etalona lietotājs” ir jebkura persona, 
kas ieņem aktīvu pozīciju finanšu 
instrumentā, kurš atsaucas uz etalonu, vai
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finanšu līgumā, kas atsaucas uz etalonu; kas emitē finanšu instrumentu, kurš
atsaucas uz etalonu;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) “datu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas sniedz ievades datus;

7) “datu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas sniedz ievades datus, kuri nav 
regulētie dati, kā definēts šās regulas 
3. panta 1. punkta 11. apakšpunktā;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “regulētie dati” ir ievades dati, kurus 
sniedz tieši no tirdzniecības vietas, kā 
noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 
25. apakšpunktā, vai apstiprinātas 
publicēšanas struktūras, kā noteikts [FITR] 
2. panta 1. punkta 18. apakšpunktā, vai 
apstiprinātas pārskatu sniegšanas 
struktūras, kā noteikts [FITR] 2. panta 
1. punkta 20. apakšpunktā, saskaņā ar 
obligātajām prasībām par pēctirdzniecības 
datiem vai no elektronenerģijas biržām, kā 
minēts Direktīvas 2009/72/EK19 37. panta 
1. punkta j) apakšpunktā, vai dabasgāzes 
biržām, kā minēts Direktīvas 2009/73/EK20

41. panta 1. punkta j) apakšpunktā, vai 
izsoles platforma, kas minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

11) “regulētie dati” ir ievades dati, kurus 
sniedz tieši no tirdzniecības vietas, kā 
noteikts [FITR] 2. panta 1. punkta 
25. apakšpunktā, vai jebkuras citas 
regulētās tirdzniecības vietas ārpus 
Savienības, vai apstiprinātas publicēšanas 
struktūras, kā noteikts [FITR] 2. panta 
1. punkta 18. apakšpunktā, vai 
apstiprinātas pārskatu sniegšanas 
struktūras, kā noteikts [FITR] 2. panta 
1. punkta 20. apakšpunktā, saskaņā ar 
obligātajām prasībām par pēctirdzniecības 
datiem vai no elektronenerģijas biržām, kā 
minēts Direktīvas 2009/72/EK19 37. panta 
1. punkta j) apakšpunktā, vai dabasgāzes 
biržām, kā minēts Direktīvas 2009/73/EK20

41. panta 1. punkta j) apakšpunktā, vai 
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Nr. 1031/2010 26. vai 30. pantā; izsoles platforma, kas minēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1031/2010 26. vai 30. pantā; dati var 
sastāvēt no darījumu datiem un, 
izņēmuma gadījumos, piesolītās un 
piedāvātās cenas;

__________________ __________________
19OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp. 19OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.
20 OV L 9, 14.8.2009., 112. lpp. 20 OV L 9, 14.8.2009., 112. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tirgus dalībnieki, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1227/2011 2. panta 7. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 20. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “preču etalons” ir etalons, ja bāzes 
aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkā ir prece Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1287/200627 2. panta 2. punkta nozīmē; 
emisiju kvotas, kā tās definētas [FITD] 
I pielikuma C iedaļas 11. punktā, nav 
uzskatāmas par precēm šīs regulas nolūkos;

20) “preču etalons” ir etalons, ja bāzes 
aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkā ir prece Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1287/200627 2. panta 1. punkta nozīmē; 
emisiju kvotas, kā tās definētas [FITD] 
I pielikuma C iedaļas 11. punktā, nav 
uzskatāmas par precēm šīs regulas nolūkos;

__________________ __________________
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27 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp. 27 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Tiek labota neprecīzā atsauce Komisijas priekšlikumā Regulai (EK) Nr. 1287/2006.

Grozījums Nr. 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 20. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “preču etalons” ir etalons, ja bāzes 
aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkā ir prece Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1287/200627 2. panta 2. punkta nozīmē; 
emisiju kvotas, kā tās definētas [FITD] 
I pielikuma C iedaļas 11. punktā, nav 
uzskatāmas par precēm šīs regulas 
nolūkos;

20) “preču etalons” ir etalons, ja bāzes 
aktīvs šā panta 1. punkta c) apakšpunkta 
nolūkā ir prece Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1287/200627 2. panta 2. punkta nozīmē;

__________________ __________________
27 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp. 27 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

FITD II emisiju kvotas definētas kā finanšu instrumenti. Taču emisiju kvotas ir līdzīgas 
precēm, jo īpaši attiecību starp kvotu tirgiem un enerģijas tirgiem ziņā, kas izskaidro vienādo 
attieksmi pret emisiju kvotām un precēm šajā regulā.

Grozījums Nr. 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) “kritiski svarīgs etalons” ir etalons, 
vairums no kura datu sniedzējiem ir 
uzraudzītas struktūras un kas ir atsauce 
finanšu instrumentiem, kuru nosacītā 
vērtība ir vismaz 500 miljardi euro;

21) “kritiski svarīgs etalons” ir etalons, kas 
ir atsauce finanšu instrumentiem, kuru 
nosacītā vērtība ir vismaz 100 miljardi 
euro; vai etalons, kas, ja tas ir bijis 
jānosaka vai ir ticis noteikts, izmantojot 
nereprezentatīvu datu sniedzēju vai 
ievades datu kopumu, varētu būtiski 
negatīvi ietekmēt finanšu stabilitāti, tirgu 
pienācīgu darbību, patērētājus vai reālo 
ekonomiku vienā vai vairākās dalībvalstīs 
vai valstīs, vai citā jurisdikcijā, kas nav 
dalībvalsts, kurā atrodas etalona 
administrators;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 21. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) “kritiski svarīgs etalons” ir etalons, 
vairums no kura datu sniedzējiem ir 
uzraudzītas struktūras un kas ir atsauce 
finanšu instrumentiem, kuru nosacītā 
vērtība ir vismaz 500 miljardi euro;

21) “kritiski svarīgs etalons” ir etalons, kas 
neatbilst objektīva etalona kritērijiem, kā 
tas definēts 21.a apakšpunktā (jauns), un 
kas ir atsauce finanšu instrumentiem, kuru 
nosacītā vērtība ir vismaz 500 miljardi
euro;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Werner Langen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 21.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21a) “objektīvs etalons” ir etalons, kurā 
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izmantoti tikai regulētie ievades dati un uz 
stingriem noteikumiem balstīta metodika;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) administratoram ir stingras pārvaldības 
sistēmas, kas ietver precīzu 
organizatorisko struktūru ar labi 
definētiem, pārredzamiem un 
konsekventiem pienākumiem un saistībām 
visām personām, kas iesaistītas etalona 
izstrādē.

svītrots

administrators veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka etalona 
izstrādi neietekmē nekādi esošie vai 
potenciālie interešu konflikti un ka, ja 
etalona izstrādes procesā ir nepieciešama 
rīcības brīvība vai spriedums, to īsteno 
neatkarīgi un godīgi (“Pārvaldība un 
interešu konflikti”);

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

administrators veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka etalona 
izstrādi neietekmē nekādi esošie vai 
potenciālie interešu konflikti un ka, ja 
etalona izstrādes procesā ir nepieciešama 
rīcības brīvība vai spriedums, to īsteno 

svītrots
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neatkarīgi un godīgi (“Pārvaldība un 
interešu konflikti”);

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) administrators izveido uzraudzības 
funkciju, lai nodrošinātu, ka etalonu 
izstrādē tiek veikta visu aspektu 
uzraudzība (“Uzraudzība”);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) administrators ir ieviesis kontroles 
sistēmu, kas nodrošina, ka etalonu sniedz, 
publicē vai dara pieejamu saskaņā ar šo 
regulu (“Kontroles”);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) administrators ir ieviesis 
pārskatatbildības sistēmu attiecībā uz 
informācijas glabāšanu, revīziju un 
pārskatīšanu, kā arī sūdzību procesu, kas 
sniedz pierādījumu par atbilstību šīs 
regulas prasībām (“Pārskatatbildība”).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratoriem piemēro šādas
pārvaldības prasības:

Šīs regulas prasības attiecas uz šādām 
kvalifikācijas etalonu administratoru 
kategorijām:

a) kritiski svarīgu etalonu administratori;
b) plaši lietotu preču etalonu 
administratori, kā definējusi un definīciju 
atjauninājusi EVTI pēc rūpīgas 
apspriešanās ar ACER;
c) galveno etalonu administratori;
d) ekskluzīvi licencētu etalonu 
administratori, kā definējusi un definīciju 
atjauninājusi EVTI;
e) IBOR, uz nakti izsniegto kredītu 
indeksu, uz nakti izsniegto kredītu likmju 
etalonu administratori vai citu tādu 
etalonu administratori, kurus 
kompetentās iestādes uzskata par 
aizvietojamiem vai salīdzināmiem ar 
minētajiem etaloniem un kuri tiek plaši 
izmantoti;
f) tādu etalonu administratori, kurus 
nodrošina salīdzinoši nedaudzi sniedzēji 
un kurus kompetentās iestādes uzskata 
par neaizsargātiem pret manipulācijām;
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g) tādu etalonu administratori, kurus 
kompetentā iestāde ir izpētījusi un par 
kuriem motivētā lēmumā secinājusi, ka 
tiem ir vajadzīga uzraudzība to 
neaizsargātības dēļ;
h) tādu nozīmīga skaita etalonu 
administratori, par kuriem kompetentā 
iestāde vai EVTI uzskata, ka tie būtiski 
ietekmē vienoto tirgu;
i) tādu etalonu administratori, kurus 
izmanto par attiecīgo aktīvu vai aktīvu 
klases vai grupas veiktspējas standarta 
mērvienību, ko nav radījis nesaistītu pušu 
darījumu nosacījumiem atbilstošs trešās 
puses administrators, ja kompetentā 
iestāde uzskata, ka tas rada augsta līmeņa 
interešu konfliktu.
EVTI izstrādā pamatnostādnes 
kompetentām iestādēm par b) līdz 
i) apakšpunkta kritēriju piemērošanu un 
nosaka regulējošus tehniskos standartus 
attiecībā uz apstākļiem, kad a) līdz 
i) apakšpunkta prasības var tikt 
piemērotas pakāpeniski, to piemērošana 
netikt pieprasīta vai kāds šīs regulas 
noteikums netikt piemērots 
proporcionalitātes dēļ vai sakarā ar 
uzraudzības prasību vai esošo pārvaldības 
kontroļu dublēšanos. Tur ietver arī 
atbrīvoto iestāžu veidu sarakstu, kurā 
iekļauj attiecīgo pārvaldības kontroļu 
identifikāciju.
Izstrādājot pamatnostādnes un nosakot 
regulējošos tehniskos standartus, EVTI 
ņem vērā:
i) atbrīvojumus, ko parasti piemēro 
Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) 
dalībniekiem, trešo valstu centrālajām 
bankām, dalībvalstu valsts statistikas 
iestādēm un trešo valstu valsts statistikas 
iestādēm;
ii) vai piemērot pilnīgu vai daļēju 
atbrīvojumu regulētiem tirgiem vai, pēc 
rūpīgas apspriešanās ar ACER, jebkurām 
struktūrām, kuras tiek regulētas saskaņā 
ar REMIT;
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iii) vai III pielikumā izklāstītajiem 
noteikumiem būtu jābūt vienīgajai šīs 
regulas daļai, ko piemēro cenu ziņošanas 
aģentūrām;
iv) kur būtu jāveic proporcionāla 
piemērošana, tostarp regulas pakāpeniska 
piemērošana;
v) kāda ir tiesiskā regulējuma 
mijiedarbība ar trešām valstīm un 
starptautisko tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmantojot ārpakalpojumus, 
administrators nodrošina, ka ir izpildītas 
1. pielikuma B iedaļā izklāstītās prasības 
par ārpakalpojumiem.

2. Izmantojot ārpakalpojumus, 
administrators nodrošina, ka ir izpildītas 
1. pielikuma B iedaļā vai, ja nepieciešams, 
III pielikumā izklāstītās prasības par 
ārpakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā preču īpašās īpatnības, tās būtu jāregulē saskaņā ar III pielikuma prasībām.

Grozījums Nr. 37
Marisa Matias

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) administrators iegūst ievades datus no 
uzticama un reprezentatīva datu sniedzēju 
paneļa vai parauga, lai nodrošinātu, ka 

b) administrators iegūst ievades datus no 
uzticama un reprezentatīva datu sniedzēju 
paneļa vai parauga, lai nodrošinātu, ka 



AM\1013230LV.doc 21/56 PE526.062v01-00

LV

galīgais etalons ir uzticams un atspoguļo 
tirgus vai ekonomisko realitāti, ko ir 
plānots izmērīt ar etalonu (“Reprezentatīvi 
datu sniedzēji”).

galīgais etalons ir uzticams un atspoguļo 
tirgus vai ekonomisko realitāti, ko ir 
plānots izmērīt ar etalonu (“Reprezentatīvi 
datu sniedzēji”). Uz darījumiem balstīto 
etalonu gadījumā administrators iegūst 
apkopotus datus no darījumu reģistriem 
un regulatoriem saskaņā ar Finanšu 
instrumentu tirgus direktīvu (FITD), 
Regulu par enerģijas vairumtirgus 
integritāti un pārraudzību (REMIT) un 
Regulu par ārpusbiržas atvasinātajiem 
instrumentiem, centrālajiem darījumu 
partneriem un darījumu reģistriem 
(EMIR).

Or. en

Grozījums Nr. 38
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) administrators iegūst ievades datus no 
uzticama un reprezentatīva datu sniedzēju 
paneļa vai parauga, lai nodrošinātu, ka 
galīgais etalons ir uzticams un atspoguļo 
tirgus vai ekonomisko realitāti, ko ir 
plānots izmērīt ar etalonu (“Reprezentatīvi 
datu sniedzēji”).

b) administrators iegūst ievades datus no 
uzticama un reprezentatīva datu sniedzēju 
paneļa vai parauga, lai nodrošinātu, ka 
galīgais etalons ir uzticams un atspoguļo 
tirgus vai ekonomisko realitāti, ko ir 
plānots izmērīt ar etalonu (“Reprezentatīvi 
datu sniedzēji”). Uz darījumiem balstīto 
etalonu gadījumā administrators iegūst 
apkopotus anonīmus ievades datus no 
darījumu reģistriem un regulatoriem 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, 
Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un 
Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Jens Rohde, Sharon Bowles
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administrators izpilda 1. pielikuma 
C iedaļā izklāstītos noteikumus attiecībā uz 
ievades datiem un metodiku.

2. Administrators izpilda 1. pielikuma 
C iedaļā vai, ja nepieciešams, 
III pielikumā izklāstītos noteikumus 
attiecībā uz ievades datiem un metodiku.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā preču īpašās īpatnības, tās būtu jāregulē saskaņā ar III pielikuma prasībām.

Grozījums Nr. 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administrators nodrošina, ka ir ieviestas 
pienācīgas sistēmas un efektīvas kontroles, 
lai nodrošinātu ievades datu integritāti 
2. punkta nolūkā.

1. Etalona administratori saskaņā ar 
5. pantu nodrošina, ka ir ieviestas 
pienācīgas sistēmas un efektīvas kontroles, 
lai nodrošinātu ievades datu integritāti 
2. punkta nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administrators pieņem rīcības kodeksu 
attiecībā uz katru etalonu, skaidri 
precizējot administratora un datu sniedzēju 
pienākumus un saistības attiecībā uz 
etalona izstrādi, kas ietver sniedzamo 

1. Administrators, sadarbojoties ar datu 
sniedzējiem, pieņem rīcības kodeksu 
attiecībā uz katru etalonu, skaidri 
precizējot administratora un datu sniedzēju 
pienākumus un saistības attiecībā uz 
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ievades datu skaidru aprakstu un vismaz 
I pielikumā D iedaļā izklāstītos elementus.

etalona izstrādi, kas ietver sniedzamo 
ievades datu skaidru aprakstu un vismaz 
I pielikumā D iedaļā izklāstītos elementus.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Werner Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administrators pieņem rīcības kodeksu 
attiecībā uz katru etalonu, skaidri 
precizējot administratora un datu sniedzēju 
pienākumus un saistības attiecībā uz 
etalona izstrādi, kas ietver sniedzamo 
ievades datu skaidru aprakstu un vismaz 
I pielikumā D iedaļā izklāstītos elementus.

1. Administrators, sadarbojoties ar datu 
sniedzējiem, var pieņemt rīcības kodeksu 
attiecībā uz katru etalonu, skaidri 
precizējot administratora un datu sniedzēju 
pienākumus un saistības attiecībā uz 
etalona izstrādi, kas ietver sniedzamo 
ievades datu skaidru aprakstu un vismaz 
I pielikumā D iedaļā izklāstītos elementus.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rīcības kodeksu paraksta administrators 
un datu sniedzēji, un tas ir juridiski saistošs 
visām tā pusēm.

2. Rīcības kodeksu paraksta administrators 
un datu sniedzēji, un, ciktāl tas praktiski 
iespējams, ņemot vērā datu sniedzēja 
veidu un atrašanās vietu, tas ir juridiski 
saistošs visām tā pusēm. Ja parakstu iegūt 
nav iespējams, tad datu sniedzēju veikta 
ilgstoša datu sniegšana pēc tam, kad 
administrators tos ir iepazīstinājis ar 
rīcības kodeksu, ir pierādījums tam, ka 
starp iesaistītajām pusēm pastāv juridiski 
saistoša vienošanās.
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Or. en

Pamatojums

Ir jāatzīst, ka ne visi datu sniedzēji atrodas Savienībā.

Grozījums Nr. 44
Werner Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rīcības kodeksu paraksta administrators 
un datu sniedzēji, un tas ir juridiski saistošs 
visām tā pusēm.

2. Rīcības kodeksu paraksta administrators 
un datu sniedzēji, un tas ir juridiski saistošs 
visām tā pusēm, ja par to ir vienojušies 
administratori un tirgū pietiekami 
reprezentatīvs datu sniedzēju skaits.

Or. de

Grozījums Nr. 45
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja datu sniedzēja veida un atrašanās 
vietas dēļ administrators nevar iegūt 
parakstītu rīcības kodeksu, bet uzskata, ka 
konkrētie dati ir būtiski attiecīgajam 
etalonam, tas, pārliecinājies, ka datu 
sniedzējs ir iepazinies ar rīcības kodeksu, 
kas regulē datu sniegšanu, var turpināt
pieņemt datus attiecībā uz šo etalonu.
Šajā gadījumā administrators ir juridiski
atbildīgs par etalona izstrādē izmantoto 
datu kvalitāti.

Or. pt
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Grozījums Nr. 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ņem vērā etalonu un datu 
sniedzēju atšķirīgās iezīmes, īpaši ievades
datu un metodiku atšķirības, riskus, ka ar 
ievades datiem manipulē, un uzraudzības 
prakses starptautisko konverģenci attiecībā 
uz etaloniem.

Komisija ņem vērā etalonu un datu 
sniedzēju atšķirīgās iezīmes, īpaši ievades 
datu un metodiku atšķirības, to, vai datu 
sniedzēji rīkojas brīvprātīgi, riskus, ka ar 
ievades datiem manipulē, un uzraudzības 
prakses starptautisko konverģenci attiecībā 
uz etaloniem, kā arī šīs regulas 
proporcionalitāti.

Pēc rūpīgas apspriešanās ar ACER EVTI 
izstrādā pamatnostādnes par tiesiski 
saistošu rīcības kodeksu piemērojamību,
jo īpaši attiecībā uz neregulētām 
struktūrām un cenu ziņošanas aģentūrām 
ES.

Or. en

Grozījums Nr. 47
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzītam datu sniedzējam piemēro 
šādas pārvaldības un kontroles prasības:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 48
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzraudzītais datu sniedzējs nodrošina, ka 
ievades datu izstrādi neietekmē nekādi 
esošie vai potenciālie interešu konflikti un 
ka, ja ir nepieciešams izmantot rīcības 
brīvību, to dara neatkarīgi un godīgi, 
pamatojoties uz attiecīgo informāciju 
saskaņā ar rīcības kodeksu (“Interešu 
konflikti”).

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 49
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzraudzītais datu sniedzējs nodrošina, ka 
ievades datu izstrādi neietekmē nekādi 
esošie vai potenciālie interešu konflikti un 
ka, ja ir nepieciešams izmantot rīcības 
brīvību, to dara neatkarīgi un godīgi, 
pamatojoties uz attiecīgo informāciju 
saskaņā ar rīcības kodeksu (“Interešu 
konflikti”).

a) uzraudzītais datu sniedzējs nodrošina, ka 
ievades datu izstrādi neietekmē nekādi 
esošie vai potenciālie interešu konflikti un 
ka, ja ir nepieciešams izmantot rīcības 
brīvību, to dara neatkarīgi un godīgi, 
vajadzības gadījumā pamatojoties uz 
attiecīgo informāciju saskaņā ar rīcības 
kodeksu (“Interešu konflikti”).

Or. en

Grozījums Nr. 50
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzītajiem datu sniedzējiem ir 
kontroles sistēma, kas nodrošina ievades 
datu integritāti, precizitāti un uzticamību 
un to, ka ievades datus sniedz saskaņā ar 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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šīs regulas un rīcības kodeksa noteikumiem 
(“Pienācīgas kontroles”).

Or. pt

Grozījums Nr. 51
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzītajiem datu sniedzējiem ir 
kontroles sistēma, kas nodrošina ievades 
datu integritāti, precizitāti un uzticamību 
un to, ka ievades datus sniedz saskaņā ar 
šīs regulas un rīcības kodeksa noteikumiem 
(“Pienācīgas kontroles”).

b) uzraudzītajiem datu sniedzējiem ir 
kontroles sistēma, kas nodrošina ievades 
datu integritāti, precizitāti un uzticamību 
un to, ka vajadzības gadījumā ievades 
datus sniedz saskaņā ar šīs regulas un 
rīcības kodeksa noteikumiem (“Pienācīgas 
kontroles”).

Or. en

Grozījums Nr. 52
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzīts datu sniedzējs izpilda 
prasības par sistēmām un kontroli, kas 
izklāstītas I pielikuma E iedaļā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 53
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzīts datu sniedzējs pilnībā 
sadarbojas ar administratoru un attiecīgo 
kompetento iestādi etalona izstrādes 
revīzijā un uzraudzībā un dara pieejamu 
informāciju un datus, kurus glabā saskaņā 
ar I pielikuma E iedaļu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus II sadaļā minētajām prasībām 
III pielikumā izklāstītās īpašās prasības 
piemēro preču etaloniem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 55
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus II sadaļā minētajām prasībām
III pielikumā izklāstītās īpašās prasības 
piemēro preču etaloniem.

2. Preču etaloniem piemēro tikai 
III pielikumā izklāstītās īpašās prasības.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā preču īpašās īpatnības, tās būtu jāregulē saskaņā ar III pielikumu.
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Grozījums Nr. 56
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus II sadaļā minētajām prasībām 
III pielikumā izklāstītās īpašās prasības 
piemēro preču etaloniem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 39. pantu, lai, 
ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju tendences 
un starptautiskos notikumus, precizētu vai 
pielāgotu šādus II un III pielikuma 
elementus:

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 39. pantu, lai, 
ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju tendences 
un starptautiskos notikumus, precizētu vai 
pielāgotu šādus II pielikuma elementus:

Or. de

Grozījums Nr. 58
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 39. pantu, lai, 
ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju tendences 
un starptautiskos notikumus, precizētu vai 
pielāgotu šādus II un III pielikuma 
elementus:

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 39. pantu, lai, 
ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju tendences 
un starptautiskos notikumus, precizētu vai 
pielāgotu šādus II pielikuma elementus:
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā preču īpašās īpatnības, tās būtu jāregulē saskaņā ar III pielikumu.

Grozījums Nr. 59
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants– 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) kritērijus un procedūras etalona 
izstrādei (III pielikuma 1. punkta 
a) apakšpunkts);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 60
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) kritērijus un procedūras etalona 
izstrādei (III pielikuma 1. punkta 
a) apakšpunkts);

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 61
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) elementus, kas jāietver metodikā un 
metodikas aprakstā (III pielikuma 1. un 

svītrots
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2. punkts);

Or. de

Grozījums Nr. 62
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) elementus, kas jāietver metodikā un 
metodikas aprakstā (III pielikuma 1. un 
2. punkts);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) administratora prasības attiecībā uz 
etalona aprēķināšanas kvalitāti un 
integritāti un apraksta saturu, kas 
pievienots katram aprēķinam 
(III pielikuma 5. un 6. punkts).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 64
Werner Langen

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) administratora prasības attiecībā uz svītrots
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etalona aprēķināšanas kvalitāti un 
integritāti un apraksta saturu, kas 
pievienots katram aprēķinam 
(III pielikuma 5. un 6. punkts).

Or. de

Grozījums Nr. 65
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja datu sniedzēji, kas ir vismaz 20 % no 
kritiski svarīga etalona datu sniedzējiem, 
kādā gadā ir pārtraukuši datu sniegšanu, 
vai ir pietiekamas norādes, ka kādā gadā 
vismaz 20 % datu sniedzēju, visticamāk, 
pārtrauks datu sniegšanu, kritiski svarīga 
etalona administratora kompetentā iestāde 
ir pilnvarota:

1. Ja datu sniedzēji, kas ir vismaz 20 % no 
kritiski svarīga etalona vai plaši lietota 
etalona, kā noteikusi EVTI, datu 
sniedzējiem, kādā gadā ir pārtraukuši datu 
sniegšanu, vai ir pietiekamas norādes, ka 
kādā gadā vismaz 20 % datu sniedzēju, 
visticamāk, pārtrauks datu sniegšanu, 
kritiski svarīga etalona administratora 
kompetentā iestāde ir pilnvarota:

Or. pt

Grozījums Nr. 66
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lūgt uzraudzītajām struktūrām, kas 
izvēlētas saskaņā ar 2. punktu, sniegt 
ievades datus administratoram saskaņā ar 
metodiku, rīcības kodeksu vai citiem 
noteikumiem;

a) lūgt uzraudzītajām struktūrām un preču 
vai enerģijas datu sniedzējiem, kas izvēlēti
saskaņā ar 2. punktu, sniegt ievades datus 
administratoram saskaņā ar metodiku, 
rīcības kodeksu vai citiem noteikumiem;

Or. pt
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Grozījums Nr. 67
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
14. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Administrators paziņo attiecīgajai 
kompetentajai iestādei, ja uzskata, ka datu 
sniedzēju skaits ir kļuvis nepietiekams vai 
ka to izvietojums rada risku, un jebkurā 
gadījumā, ja 20 % datu sniedzēju ir 
pārtraukuši vai pastāv iespēja, ka tie 
pārtrauks sniegt datus. Ziņojumam 
pievieno risku analīzi un norāda 
pasākumus, kas varētu mazināt 
konstatētos riskus.

Or. pt

Grozījums Nr. 68
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kritiski svarīgu etalonu 
uzraudzītās struktūras, kurām lūdz sniegt 
datus saskaņā ar 1. punktu, nosaka 
administratora attiecīgā kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

2. Attiecībā uz kritiski svarīgu etalonu vai 
plaši lietotu etalonu, kā noteikusi EVTI, 
uzraudzītās struktūras vai preču vai
enerģijas datu sniedzējus, kuriem lūdz 
sniegt datus saskaņā ar 1. punktu, nosaka 
administratora attiecīgā kompetentā 
iestāde, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

Or. pt

Grozījums Nr. 69
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzraudzītās struktūras faktiskās un 
iespējamās līdzdalības apjoms tirgū, ko 
cenšas izmērīt ar attiecīgo etalonu;

a) uzraudzītās struktūras vai preču vai 
enerģijas datu sniedzēja faktiskās un 
iespējamās līdzdalības apjoms tirgū, ko 
cenšas izmērīt ar attiecīgo etalonu;

Or. pt

Grozījums Nr. 70
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzraudzītās struktūras pieredze un spēja 
sniegt vajadzīgās kvalitātes ievades datus.

b) uzraudzītās struktūras vai preču vai 
enerģijas datu sniedzēja pieredze un spēja 
sniegt vajadzīgās kvalitātes ievades datus.

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Informācijas izpaušana vai izplatīšana 

plašsaziņas līdzekļos
Ja informācija tiek izpausta vai izplatīta 
un ja ieteikumi tiek sagatavoti vai izplatīti 
žurnālistikas nolūkos, šādu informācijas 
izpaušanu vai izplatīšanu izvērtē, ņemot 
vērā noteikumus, kas reglamentē vārda 
brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, kā arī noteikumus un 
kodeksus, kas reglamentē žurnālistu 
profesiju, ja vien:
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a) attiecīgās personas vai ar tām cieši 
saistītas personas tieši vai netieši negūst 
kādu labumu vai peļņu no konkrētās 
informācijas izpaušanas vai izplatīšanas; 
vai
b) izpaušana vai izplatīšana netiek veikta 
ar nodomu maldināt tirgu attiecībā uz 
finanšu instrumentu piedāvājumu, 
pieprasījumu vai cenu.

Or. en

Pamatojums

Presei tiek piemērots atbrīvojums, lai nodrošinātu tirgus pārredzamību. Pants pārkopēts no 
Regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 72
Werner Langen

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzreiz pēc etalona publicēšanas 
administrators publicē ievades datus, kas 
izmantoti etalona noteikšanai, izņemot, ja 
publicēšana radītu būtiskas negatīvas sekas 
datu sniedzējiem vai negatīvi ietekmētu 
etalona uzticamību vai integritāti. Šādos 
gadījumos publicēšanu var atlikt uz 
laikposmu, kurā šādas sekas būtiski 
mazinās. Nepublicē nekādus personas 
datus, kas ir ietverti ievades datos.

1. Uzreiz pēc etalona publicēšanas 
administrators publicē attiecīgo metodiku, 
kas izmantota indeksa noteikšanai, 
neobjektīvu etalonu gadījumā kopā ar 
izmantotajiem ievades datiem, izņemot, ja 
publicēšana i) radītu būtiskas negatīvas 
sekas datu sniedzējiem vai ii) negatīvi 
ietekmētu etalona uzticamību vai 
integritāti, vai iii) ja ievades dati atbilst 
regulētajiem datiem, kas definēti 3. panta 
1. punkta 11. apakšpunktā.
Administratoram nav jāpublicē dati, kuru 
integritāti un konfidencialitāti nevar 
nodrošināt.

Or. de

Grozījums Nr. 73
Jens Rohde
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Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzreiz pēc etalona publicēšanas
administrators publicē ievades datus, kas 
izmantoti etalona noteikšanai, izņemot, ja 
publicēšana radītu būtiskas negatīvas sekas 
datu sniedzējiem vai negatīvi ietekmētu
etalona uzticamību vai integritāti. Šādos 
gadījumos publicēšanu var atlikt uz 
laikposmu, kurā šādas sekas būtiski 
mazinās. Nepublicē nekādus personas 
datus, kas ir ietverti ievades datos.

1. Ar atbilstošiem starplaikiem, kas ir 
samērīgi ar etalona nozares nozīmīgumu,
administrators publicē ievades datus vai 
metodiku, kas izmantoti etalona 
noteikšanai, izņemot, ja publicēšana varētu 
radīt būtiskas negatīvas sekas datu 
sniedzējiem vai negatīvi ietekmēt etalona 
uzticamību vai integritāti. Bez atļaujas
nepublicē personas datus, kas ir ietverti 
ievades datos.

Or. en

Pamatojums

Etalona publicēšanas pieprasījumā ir jāņem vērā nozaru atšķirības.

Grozījums Nr. 74
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzreiz pēc etalona publicēšanas 
administrators publicē ievades datus, kas 
izmantoti etalona noteikšanai, izņemot, ja 
publicēšana radītu būtiskas negatīvas sekas 
datu sniedzējiem vai negatīvi ietekmētu 
etalona uzticamību vai integritāti. Šādos 
gadījumos publicēšanu var atlikt uz 
laikposmu, kurā šādas sekas būtiski 
mazinās. Nepublicē nekādus personas 
datus, kas ir ietverti ievades datos.

1. Uzreiz pēc etalona publicēšanas 
administrators publicē ievades datus, kas 
izmantoti etalona noteikšanai, izņemot, ja 
publicēšana radītu būtiskas negatīvas sekas 
datu sniedzējiem vai negatīvi ietekmētu 
etalona uzticamību vai integritāti. Šādos 
gadījumos publicēšanu var atlikt uz 
laikposmu, kurā šādas sekas būtiski 
mazinās. Ievades datus publicē anonīmā 
veidā.

Or. pt

Grozījums Nr. 75
António Fernando Correia de Campos
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Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzreiz pēc etalona publicēšanas 
administrators paziņo kompetentajai 
iestādei pamatus metodikai, kas izmantota 
etalona noteikšanai, un ievades datus, 
kuri nav publicēti 1. punktā minēto 
iemeslu dēļ.

Or. pt

Grozījums Nr. 76
Werner Langen

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 18. pants svītrots
Piemērotības novērtējums
1. Ja uzraudzīta struktūra plāno noslēgt 
finanšu līgumu ar patērētāju, minētā 
uzraudzītā struktūra sākumā iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
zināšanām un pieredzi attiecībā uz 
etalonu, patērētāja finansiālo situāciju un 
mērķiem attiecībā uz finanšu līgumu un 
saskaņā ar 15. pantu publicēto ziņojumu 
par etalonu un novērtē, vai atsauce 
finanšu līgumā uz konkrēto etalonu ir 
patērētājam piemērota.
2. Ja uzraudzītā struktūra, pamatojoties 
uz 1. punktā minēto novērtējumu, 
uzskata, ka etalons nav piemērots 
patērētājam, tā rakstiski brīdina 
patērētāju, izklāstot iemeslus.

Or. de
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Grozījums Nr. 77
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzraudzīta struktūra plāno noslēgt 
finanšu līgumu ar patērētāju, minētā 
uzraudzītā struktūra sākumā iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
zināšanām un pieredzi attiecībā uz etalonu, 
patērētāja finansiālo situāciju un mērķiem 
attiecībā uz finanšu līgumu un saskaņā ar 
15. pantu publicēto ziņojumu par etalonu 
un novērtē, vai atsauce finanšu līgumā uz 
konkrēto etalonu ir patērētājam piemērota.

1. Ja uzraudzīta struktūra plāno noslēgt 
finanšu līgumu ar patērētāju, minētā 
uzraudzītā struktūra sākumā iegūst 
vajadzīgo informāciju par patērētāja 
zināšanām un pieredzi attiecībā uz etalonu, 
patērētāja finansiālo situāciju un mērķiem 
attiecībā uz finanšu līgumu saskaņā ar 
Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 4. un 
5. punktu un saskaņā ar 15. pantu 
publicēto ziņojumu par etalonu un novērtē, 
vai atsauce finanšu līgumā uz konkrēto 
etalonu ir patērētājam piemērota.

Or. pt

Grozījums Nr. 78
Werner Langen

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzīta struktūra var izmantot etalonu 
Savienībā kā atsauci finanšu instrumentā 
vai finanšu līgumā vai lai izmērītu 
ieguldījumu fonda darbības rādītājus, ja
etalonu izstrādā administrators, kam 
atļauja piešķirta saskaņā ar 23. pantu, vai
saskaņā ar 21. pantu reģistrēts
administrators, kas atrodas trešajā valstī.

Uzraudzīta struktūra var izmantot etalonu 
Savienībā kā atsauci finanšu instrumentā 
vai finanšu līgumā vai lai izmērītu 
ieguldījumu fonda darbības rādītājus.
Neobjektīvus etalonus izstrādā 
administrators, uz kuru attiecas prasība 
par atļaujas piešķiršanu saskaņā ar
22. pantu. Uzraudzīta struktūra var arī 
izmantot reģistrēta administratora, kas 
atrodas trešajā valstī, izstrādātus 
objektīvus etalonus, ja administrators 
savai kompetentajai iestādei paziņo, ka 
etaloni atbilst IOSCO 2013. gada 
17. jūlijā publicētajiem principiem par 
finanšu etaloniem.
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Or. de

Grozījums Nr. 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Etalonus, ko izstrādā administrators, kas 
atrodas trešajā valstī, var izmantot 
uzraudzītas struktūras Savienībā, ja ir
izpildīti šādi nosacījumi:

1. Etalonus, ko izstrādā administrators, kas 
atrodas trešajā valstī, var izmantot 
uzraudzītas struktūras Savienībā, ja vien tie 
pēc analoģijas nav ietverami 5. panta 
1. punktā minēto etalonu kategorijās. 
Etalonus, kas pēc analoģijas būtu 
ietverami minētajās etalonu kategorijās, 
var izmantot, ja tiesiskais regulējums, 
uzraudzības prakse vai etalona ražotājam 
vai administratoram saistošie noteikumi 
šajā trešajā valstī atbilst ISOCO
principiem attiecībā uz finanšu etaloniem 
vai jebkādiem vēlāk apstiprinātiem 
starptautiskiem etalonu standartiem;
uzraugāmā struktūra ziņo savai 
kompetentajai iestādei un EVTI par 
pašreiz un turpmāk izmantotajiem 
etaloniem un par pamatu, uz ko tā 
pamatojas, lai pierādītu atbilstību IOSCO
noteiktajiem vai starptautiskajiem etalonu 
standartiem.
Trešās valsts etalonu administratori var 
iesniegt pierādījumus par atbilstību 
IOSCO noteiktajiem principiem tieši 
EVTI, uz kuriem pēc tam var atsaukties 
uzraugāmās struktūras.
EVTI uztur to trešo valstu un etalonu 
iesniedzēju reģistru, kurus tā bez papildu 
pierādījumiem uzskata par uzticamiem, 
pamatojoties uz atbilstību 
starptautiskajiem standartiem. ESMA 
atjaunina šo sarakstu, izmantojot sev 
pieejamo informāciju un ņemot vērā 
uzraugāmo struktūru iesniegtos vai no 
trešo valstu administratoriem, valstu 
kompetentajām iestādēm vai ACER
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saņemtos pierādījumus. Ja rodas strīds 
starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
par trešās valsts etalona plašu pārrobežu 
izmantošanu, ko veic uzraudzītā 
struktūra, EVTI var īstenot juridiski 
saistošu starpniecību.
Sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā EVTI sagatavo ziņojumu par 
IOSCO principu īstenošanu.
Šajā punktā noteikto procedūru pārskata 
pēc pieciem gadiem, ņemot vērā 
starptautiskā regulējuma konverģenci un,
jo īpaši, vai pagarināt tās piemērošanas 
ilgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Komisija saskaņā ar 2. punktu ir 
pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību, 
atzīstot, ka tiesiskais regulējums un 
uzraudzības prakse trešā valstī ir 
līdzvērtīga šīs regulas prasībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 81
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) administrators ir informējis EVTI par 
savu piekrišanu, ka tā faktiskos vai 
turpmākos etalonus var izmantot 

svītrots
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uzraudzītas struktūras Savienībā, 
iesniedzis to etalonu sarakstu, ko var 
izmantot Savienībā, un informāciju par 
kompetento iestādi, kas atbild par tā 
uzraudzību trešajā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) administrators ir pienācīgi reģistrēts 
saskaņā ar 20. pantu; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) darbojas šā panta 3. punktā minētās 
sadarbības sistēmas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) administratori, kas ir saņēmuši atļauju a) administratori, kas ir saņēmuši atļauju 
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vai kas ir reģistrēti trešajā valstī, atbilst 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas no 
šīs regulas izrietošajām prasībām, īpaši 
ņemot vērā to, vai trešās valsts tiesiskais 
regulējums un uzraudzības prakse 
nodrošina atbilstību 2013. gada 17. jūlijā 
publicētajiem IOSCO principiem par 
finanšu etaloniem; un

vai kas ir reģistrēti trešajā valstī, atbilst 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas no 
šīs regulas izrietošajām prasībām, īpaši 
ņemot vērā to, vai trešās valsts tiesiskais 
regulējums un uzraudzības prakse 
nodrošina atbilstību 2013. gada 17. jūlijā 
publicētajiem IOSCO principiem par 
finanšu etaloniem; vai ja trešās valsts 
tiesiskais regulējums un uzraudzības 
prakse nodrošina atbilstību 2012. gada 
5. oktobrī publicētajiem IOSCO
principiem par naftas cenu ziņošanas 
aģentūru uzraudzību, vai ja ir iesaistīti 
naftas vai preču etaloni; un

Or. pt

Grozījums Nr. 85
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) administratori, kas ir saņēmuši atļauju 
vai kas ir reģistrēti trešajā valstī, atbilst 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas no 
šīs regulas izrietošajām prasībām, īpaši 
ņemot vērā to, vai trešās valsts tiesiskais 
regulējums un uzraudzības prakse 
nodrošina atbilstību 2013. gada 17. jūlijā 
publicētajiem IOSCO principiem par 
finanšu etaloniem; un

a) administratori, kas ir saņēmuši atļauju 
vai kas ir reģistrēti trešajā valstī, atbilst 
saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas no 
šīs regulas izrietošajām prasībām, īpaši 
ņemot vērā to, vai trešās valsts tiesiskais 
regulējums un uzraudzības prakse 
nodrošina atbilstību 2013. gada 17. jūlijā 
publicētajiem IOSCO principiem par 
finanšu etaloniem; kā arī IOSCO
principiem par naftas cenu ziņošanas 
aģentūrām, kas publicēti 2012. gada 
5. oktobrī un tiks pārskatīti 2014. gada 
aprīlī; un

Or. en

Grozījums Nr. 86
Werner Langen
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Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administrators iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai, lai izstrādātu etalonus, 
ja tas sniedz indeksus, kurus izmanto vai ir 
plānots izmantot kā atsauci finanšu 
instrumentos vai finanšu līgumos vai lai 
izmērītu ieguldījumu fonda darbības 
rādītājus.

1. Administrators iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai, lai izstrādātu etalonus, 
ja tas sniedz neobjektīvus etalonus vai 
objektīvus etalonus, kas neatbilst IOSCO
2013. gada 17. jūlija principiem, kurus 
izmanto kā atsauci finanšu instrumentos 
vai finanšu līgumos vai lai izmērītu 
ieguldījumu fonda darbības rādītājus.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Werner Langen

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administrators iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tas atrodas.

1. Administrators, ja uz to attiecas 
22. panta 1. punktā minētā prasība par 
atļaujas saņemšanu, iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tas atrodas.

Or. de

Grozījums Nr. 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administrators iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tas atrodas.

1. Administrators iesniedz pieteikumu 
atļaujas saņemšanai tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tas atrodas.
3. panta 20. punktā minētā preču etalona 
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administrators pieteikumu atļaujas 
saņemšanai iesniedz EVTI. Attiecībā uz 
enerģijas cenu noteikšanas etaloniem 
ACER sadarbojas un apmainās ar
informāciju ar EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Juridiski saistošā starpniecība

1. EVTI izveido starpniecības mehānismu, 
lai kompetentajām iestādēm palīdzētu 
atrast kopīgu viedokli gadījumā, ja rodas 
kādas domstarpības saistībā ar šo regulu.
2. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010, ar 
ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi 
(EVTI) 19. panta 1. punktu attiecībā uz 
domstarpību izšķiršanu starp 
kompetentajām iestādēm pārrobežu 
situācijās, juridiski saistošu starpniecību 
piemēro visiem šīs regulas attiecīgajiem 
pantiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts– ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar 
šo regulu, kompetentajām iestādēm 
atbilstīgi valstu tiesību aktiem ir vismaz 
šādas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras:

1. Lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar 
šo regulu, kompetentajām iestādēm, vai 
3. panta 20. punktā minētā preču etalona 
gadījumā EVTI, atbilstīgi valstu un ES
tiesību aktiem ir vismaz šādas uzraudzības 
un izmeklēšanas pilnvaras:

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu minētās pilnvaras, 
kompetentās iestādes ir ieviesušas 
pienācīgus un efektīvus aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz tiesībām uz 
aizstāvību un pamattiesībām.

Lai īstenotu minētās pilnvaras, 
kompetentās iestādes ir ieviesušas 
pienācīgus un efektīvus aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz tiesībām uz 
aizstāvību, konfidencialitāti un 
pamattiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
atbilstīgi pasākumi, lai kompetentajām 
iestādēm būtu visas uzraudzības un 
izmeklēšanas pilnvaras, kas vajadzīgas to 
pienākumu veikšanai.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
atbilstīgi pasākumi, lai kompetentajām 
iestādēm, vai 3. panta 20. punktā minētā 
preču etalona gadījumā EVTI, būtu visas 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas 
vajadzīgas to pienākumu veikšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 93
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 3. panta 20. punktā minētā 
preču etalona gadījumā šo pantu, izdarot 
vajadzīgos grozījumus, attiecina uz EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde 30 darbdienu laikā 
pēc tam, kad spēkā stājies 13. panta 
1. punktā minētais lēmums, ar ko etalonu 
nosaka par kritiski svarīgu etalonu, izveido 
kompetento iestāžu kolēģiju.

1. EVTI 30 darbdienu laikā pēc tam, kad 
spēkā stājies 13. panta 1. punktā minētais 
lēmums, ar ko etalonu nosaka par kritiski 
svarīgu etalonu, izveido kompetento 
iestāžu kolēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 95
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Veicot Regulas (EK) Nr. 1227/2011 
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īstenošanu un uzraudzību, 
Energoregulatoru sadarbības aģentūra 
(ACER) sadarbojas ar EVTI attiecībā uz
šo regulu un nekavējoties sniedz visu tās 
pienākumu izpildē nepieciešamo
informāciju.

Or. pt

Grozījums Nr. 96
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt pieņemt 3. panta 
2. punktā, 5. panta 3. punktā, 7. panta 
3. punktā, 9. panta 3. punktā, 11. panta 
4. punktā, 12. panta 3. punktā, 16. panta 
2. punktā un 23. panta 7. punktā minētos 
deleģētos tiesību aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
5. panta 3. punktā, 7. panta 3. punktā, 
9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā, 
12. panta 3. punktā, 16. panta 2. punktā un 
23. panta 7. punktā minētos deleģētos 
tiesību aktus Komisijai piešķir uz pieciem 
gadiem no [šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas].

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām neiebilst 
pret šo pagarināšanu.

Or. ro

Grozījums Nr. 97
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz preču etaloniem, kā tie 
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definēti 3. panta 1. punkta 
20. apakšpunktā, EVTI, pamatojoties uz 
IOSCO 2012. gada 5. oktobra principu 
par naftas cenu ziņošanas aģentūru 
uzraudzību pārskatu, ko plānots publicēt
2014. gada maijā vai jūnijā, un uz šās 
regulas III pielikumu, kas kalpo par 
norādi, 18 mēnešu laikā pēc šās regulas 
stāšanās spēkā nosaka, vai un kā preču 
etalonus var ietvert šās regulas darbības 
jomā vai arī tos vajadzētu regulēt ar 
atsevišķiem noteikumiem. Tā iesniedz 
savus konstatējumus Eiropas 
Parlamentam un Komisijai.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja etalonus ir izstrādājis 
administrators, kas atrodas trešajā valstī, 
20. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā 
minētos nosacījumus piemēro tikai tad,
kad ir beidzies 36 mēnešu pārejas periods 
pēc šās regulas stāšanās spēkā, ja šie 
etaloni šās regulas spēkā stāšanās brīdī 
atbilst IOSCO 2013. gada 17. jūlija 
principiem par finanšu etaloniem.

Or. de

Grozījums Nr. 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atļauju lietot etalonu sniedz tās 
dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, 
kurā atrodas administrators, līdz laikam, 
kamēr etalons ir atsauce finanšu 
instrumentos un finanšu līgumos, kuru 
vērtība nepārsniedz 5 % no finanšu 
instrumentu un finanšu līgumu vērtības,
kuros bija atsauce uz šo etalonu laikā, kad 
šī regula stājās spēkā. Neviens finanšu 
instruments vai finanšu līgums neatsaucas 
uz šādu esošo etalonu pēc tam, kad šī 
regula ir stājusies spēkā.

4. Atļauju lietot etalonu sniedz tās 
dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, 
kurā atrodas administrators, līdz beidzas
finanšu instrumenti un finanšu līgumi, 
kuros bija atsauce uz šo etalonu laikā, kad 
šī regula stājās spēkā. Neviens jauns
finanšu instruments vai finanšu līgums 
neatsaucas uz šādu esošo etalonu pēc tam, 
kad šī regula ir stājusies spēkā.

EVTI izstrādā regulējošu tehnisko 
standartu projektu — c) apakšpunkta 
gadījumā pēc nopietnas apspriešanās ar 
ACER —, lai precizētu:
a) informāciju, kas administratoram 
jāiesniedz pieteikumā atļaujas 
saņemšanai, lai saprātīgi pierādītu, ka var 
iestāties saistību izpildes pārtraukums 
sakarā ar to, ka nav iespējams tās izpildīt, 
nepārvarama vara vai tikt lauzts līgums;
b) apstākļus, kādos tiek uzskatīts, ka 
saistību izpildes pārtraukums sakarā ar 
to, ka nav iespējams tās izpildīt, 
nepārvarama vara un jebkāda finanšu 
līguma noteikumu pārkāpšana ir notikusi 
saskaņā ar šo regulu;
c) pakāpeniskas un proporcionālas 
pārejas procedūras attiecībā uz kritiski 
svarīgiem un nozaru etaloniem, jo īpaši 
procentu likmju un preču etaloniem.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā apakšpunktā minētos regulējošos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas izklāstīta Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā, un uz 
kuriem attiecas trīs mēnešu pagarinājums 
[kā noteikts “Omnibus II” direktīvā].

Or. en



PE526.062v01-00 50/56 AM\1013230LV.doc

LV

Grozījums Nr. 100
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
40. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada jūnijam Komisija izvērtē, 
vai šī regula, ciktāl tā attiecas uz preču 
etaloniem, ir saskaņā ar Gala ziņojumu 
par IOSCO principiem par naftas cenu 
ziņošanas aģentūrām, ko plānots publicēt
2014. gada aprīlī, un sniedz savus 
ieteikumus un priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam, lai vajadzības gadījumā tos 
iekļautu starptautiskajos nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – I daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Etalona izstrādi operatīvi un funkcionāli 
nodala no jebkuras administratora 
saimnieciskās darbības, kas var radīt 
faktisku vai potenciālu interešu konfliktu.
Ja šādus konfliktus nevar pārvaldīt, 
etalona operators pārtrauc visas darbības 
vai attiecības, kas rada šādus konfliktus, 
vai pārtrauc etalona sagatavošanu.

1. Juridiska vai fiziska persona, kas 
kontrolē etalona izstrādi, nevar vienlaicīgi 
operatīvi vai funkcionāli darboties kā šī 
etalona lietotājs.

Or. de

Grozījums Nr. 102
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – I daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbinieki darījumu nodaļā ir fiziski 
nodalīti no hierarhiski augstākām 
amatpersonām;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 103
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – II daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja administrators pieder datu sniedzējiem 
vai lietotājiem vai tie to kontrolē, atsevišķa 
valde vai komiteja, kuras sastāvs nodrošina 
tās neatkarību un interešu konfliktu 
neesamību. Ja administrators pieder datu 
sniedzējiem vai tie to kontrolē, komitejas 
locekļu vairākumam nevajadzētu būt datu 
sniedzējiem. Ja administrators pieder 
lietotājiem vai tie to kontrolē, komitejas 
locekļu vairākumam nevajadzētu būt datu 
sniedzējiem;

a) ja administrators pieder ievades datu, 
kas nav darījumu dati, sniedzējiem vai tie 
to kontrolē, atsevišķa valde vai komiteja, 
kuras sastāvs nodrošina tās neatkarību un 
interešu konfliktu neesamību;

Or. de

Grozījums Nr. 104
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – II daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja administrators nepieder tā datu 
sniedzējiem vai lietotājiem un tie to 
nekontrolē, iekšēja valde vai komiteja. 
Iekšējās valdes vai komitejas locekļi nav
iesaistīti neviena etalona izstrādē, kurus 
viņi pārrauga;

b) ja administrators nepieder tā ievades
datu, kas nav darījumu dati, sniedzējiem 
un tie to nekontrolē, iekšēja valde vai 
komiteja. Iekšējās valdes vai komitejas 
locekļu vairākums nevar būt iesaistīts 
neviena etalona izstrādē, kurus viņi 
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pārrauga;

Or. de

Grozījums Nr. 105
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – II daļa – 10. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja administrators spēj pierādīt, ka, ņemot 
vērā tā attiecīgā etalona sniegšanas 
raksturu, mērogu un sarežģītību un etalona 
radītu risku un ietekmi, a) un 
b) apakšpunktos minētās prasības nav 
samērīgas, fiziska persona drīkst 
nodrošināt pārraudzības darbinieka 
funkciju. Pārraudzības darbinieks nedrīkst 
iesaistīties neviena etalona izstrādē, kuru 
tas uzrauga.

c) ja administrators spēj pierādīt, ka, ņemot 
vērā tā attiecīgā etalona sniegšanas 
raksturu, mērogu un sarežģītību un etalona 
radītu risku un ietekmi, a) un 
b) apakšpunktos minētās prasības nav 
samērīgas, fiziska persona drīkst 
nodrošināt pārraudzības darbinieka 
funkciju. Tas jo īpaši attiecas uz 
objektīviem etaloniem, ja administrators ir 
pierādījis tā kompetentajai iestādei, ka tie 
atbilst IOSCO principiem par finanšu 
etaloniem, kas publicēti 2013. gada 
17. jūlijā. Pārraudzības darbinieks nedrīkst 
iesaistīties neviena etalona izstrādē, kuru 
tas uzrauga.

Or. de

Grozījums Nr. 106
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – IV daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Attiecībā uz kritiski svarīgiem 
etaloniem administrators ieceļ neatkarīgu 
ārēju revidentu, lai pārskatītu un ziņotu par 
to, vai administrators ievēro etalona 
metodiku un šo regulu, ja administratora 
etalona darbību apjoms un sarežģītība rada 
būtisku risku finanšu stabilitātei.

16. Attiecībā uz kritiski svarīgiem 
etaloniem, kā tie definēti 3. panta 
1. punkta 21. apakšpunktā, un 
neobjektīviem etaloniem administrators 
ieceļ neatkarīgu ārēju revidentu, lai 
pārskatītu un ziņotu par to, vai 
administrators ievēro etalona metodiku un 
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šo regulu, ja administratora etalona darbību 
apjoms un sarežģītība rada būtisku risku 
finanšu stabilitātei.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) administrators bez kavēšanās informē 
attiecīgo(s) datu sniedzēju(s) par 
ārpakalpojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 108
Marisa Matias

Regulas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – II daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ņem vērā faktorus, tostarp tirgus apjomu 
un parasto likviditāti, tirgošanās 
pārredzamību un tirgus dalībnieku statusu, 
tirgus koncentrāciju, tirgus dinamiku un to, 
cik atbilstīgi paraugs reprezentē 
ekonomisko realitāti, ko ir paredzēts 
izmērīt ar etalonu;

a) ņem vērā faktorus, tostarp tirgus apjomu 
un parasto likviditāti, tirgus attīstības 
līmeni, tirgošanās pārredzamību un tirgus 
dalībnieku statusu, tirgus koncentrāciju, 
tirgus dinamiku un to, cik atbilstīgi paraugs 
reprezentē ekonomisko realitāti, ko ir 
paredzēts izmērīt ar etalonu;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Werner Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – II daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ņem vērā faktorus, tostarp tirgus apjomu 
un parasto likviditāti, tirgošanās 
pārredzamību un tirgus dalībnieku statusu, 
tirgus koncentrāciju, tirgus dinamiku un to, 
cik atbilstīgi paraugs reprezentē 
ekonomisko realitāti, ko ir paredzēts 
izmērīt ar etalonu;

a) ņem vērā faktorus, tostarp tirgus apjomu 
un parasto likviditāti, tā attīstības līmeni,
tirgošanās pārredzamību un tirgus 
dalībnieku statusu, tirgus koncentrāciju, 
tirgus dinamiku un to, cik atbilstīgi paraugs 
reprezentē ekonomisko realitāti, ko ir 
paredzēts izmērīt ar etalonu;

Or. de

Grozījums Nr. 110
Werner Langen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pielikumu piemēro “preču etaloniem”, 
kas ir etalons, kur bāzes aktīvs 3. panta 
1. punkta c) apakšpunkta nolūkos ir prece 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/200628

2. panta 2. punkta nozīmē.

Šis pielikums ir paredzēts kā ceļvedis 
EVTI, lai palīdzētu tai noteikt, vai un kā 
preču etalonus 3. panta 1. punkta 
20. apakšpunkta nozīmē var ietvert šās 
regulas darbības jomā, vai arī tos 
vajadzētu regulēt ar atsevišķiem 
noteikumiem.

__________________
28 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Werner Langen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – 28. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28 OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp. svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 112
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kritērijus, kas attiecas uz novērtējuma 
periodiem, ja iesniegtie dati neatbilst 
metodikas ieteiktajai darījumu datu 
robežvērtībai vai nepieciešamajiem 
administratora kvalitātes standartiem, 
tostarp jebkuras alternatīvas novērtēšanas 
metodes, arī teorētiskus aplēšu modeļus;

e) kritērijus, kas attiecas uz novērtējuma 
periodiem, ja iesniegtie dati neatbilst 
metodikas ieteiktajai darījumu datu 
robežvērtībai vai nepieciešamajiem 
administratora kvalitātes standartiem, 
tostarp jebkuras alternatīvas novērtēšanas 
metodes, arī teorētiskus aplēšu modeļus. 
Kritēriji izskaidro izmantotās procedūras, 
ja nav datu par darījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Administrators attiecībā uz katru 
aprēķinu, neskarot plānoto etalona 
publicēšanu, pēc iespējas lielākā mērā 
apraksta un publicē šādu informāciju:

6. Administrators attiecībā uz katru 
aprēķinu, ievērojot cenu paziņošanas 
termiņu, saprātīgā mērā apraksta un 
publicē šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar IOSCO principiem attiecībā uz precēm.

Grozījums Nr. 114
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Administrators attiecībā uz katru 
aprēķinu, neskarot plānoto etalona 
publicēšanu, pēc iespējas lielākā mērā 
apraksta un publicē šādu informāciju:

6. Administrators attiecībā uz katru 
aprēķinu, nenovilcinot etalona 
publicēšanas datumu, saprātīgā mērā 
apraksta un publicē šādu informāciju:

Or. pt

Grozījums Nr. 115
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
III pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Administrators nodrošina, ka attiecībā 
uz tā pārējām saimnieciskajām darbībām ir 
ieviestas procedūras un mehānismi, kas 
izstrādāti, lai samazinātu iespējamību, ka 
interešu konflikti ietekmēs etalona 
aprēķinu integritāti.

12. Administrators nodrošina, ka attiecībā 
uz tā pārējām saimnieciskajām darbībām ir 
ieviestas atbilstīgas procedūras un 
mehānismi, kas izstrādāti, lai samazinātu 
iespējamību, ka interešu konflikti ietekmēs 
etalona aprēķinu integritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
III pielikums – 13. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Administrators nodrošina, ka tas ir 
nodalījis informēšanas sistēmas starp tā 
vadītājiem, vērtētājiem un pārējiem 
darbiniekiem un starp vadītājiem līdz 
administratora visaugstākā ranga 
vadītājiem un tā valdi, lai nodrošinātu, ka:

13. Administrators nodrošina, ka tas ir 
atbilstīgi nodalījis informēšanas sistēmas 
starp tā vadītājiem, vērtētājiem un pārējiem 
darbiniekiem un starp vadītājiem līdz 
administratora visaugstākā ranga 
vadītājiem un tā valdi, lai nodrošinātu, ka:

Or. en


