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Grozījums Nr. 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
pamatojoties uz vadīto tirdzniecības 
sistēmu, publisko cenas un tirdzniecības 
intereses dziļumu par šādām cenām 
attiecībā uz rīkojumiem vai cenu 
piedāvājumiem, kas publiskoti to sistēmās 
par obligācijām un strukturētiem finanšu 
produktiem, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai kuriem ir publicēts prospekts, 
emisijas kvotām un atvasinātiem finanšu 
instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai 
kurus tirgo daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā vai regulētā tirdzniecības sistēmā. 
Šī prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Regulēti tirgi, 
ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko šo 
informāciju pastāvīgi parastajā 
tirdzniecības laikā.

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

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

Or. en

Pamatojums

Atvasināti finanšu instrumenti, kurus izmanto nefinansiāli uzņēmumi, ir paredzēti pamata 
uzņēmējdarbības elastīgai un efektīvai norobežošanai no riskiem. Ar grozījumu šos darījumus 
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atbrīvotu no pārredzamības prasībām, jo, publiskojot šos pielāgotos darījumus, var rasties 
konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Regulēti tirgi, ieguldījumu sabiedrības 
un tirgus organizētāji, kuri vada 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, publisko 
cenu, apjomu un laiku darījumiem, kuri 
izpildīti saistībā ar obligācijām un 
strukturētiem finanšu produktiem, kurus 
atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuriem 
publicēts prospekts, emisijas kvotām un 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, uz 
kuriem attiecas 24. pantā minētais 
pienākums veikt tirdzniecību. Regulēti 
tirgi, ieguldījumu sabiedrības un tirgus 
organizētāji, kuri vada daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu vai regulētu 
tirdzniecības sistēmu, publisko sīkāku 
informāciju par šādiem darījumiem tik tuvu 
reālajam laikam, cik tas tehniski ir
iespējams.

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

Or. en

Pamatojums

Atvasināti finanšu instrumenti, kurus izmanto nefinansiāli uzņēmumi, ir paredzēti pamata 
uzņēmējdarbības elastīgai un efektīvai norobežošanai no riskiem. Ar grozījumu šos darījumus 
atbrīvotu no pārredzamības prasībām, jo, publiskojot šos pielāgotos darījumus, var rasties 
konfidencialitātes problēmas.
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Grozījums Nr. 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Atvasināti finanšu instrumenti, kurus izmanto uzņēmumi, ir paredzēti pamata 
uzņēmējdarbības elastīgai un efektīvai norobežošanai no riskiem. Ar grozījumu šos darījumus 
atbrīvotu no pārredzamības prasībām, jo, publiskojot šos pielāgotos darījumus, var rasties 
konfidencialitātes problēmas.

Grozījums Nr. 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen



AM\900874LV.doc 9/9 PE488.030v01-00

LV

Regulas priekšlikums
46. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

FITR turpmāk attieksies uz jaunienācējiem, kuri iepriekš atradās ārpus tās darbības jomas, 
kuriem pirmo reizi būs jāpilda tās sarežģītās prasības un jāveic attiecīga restrukturizācija 
pretēji finanšu uzņēmumiem, kuriem ir vienkārši jāpilda papildu prasības. Tiem attiecīgi būs 
nepieciešams garāks ieviešanas termiņš.


