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Grozījums Nr. 13
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
86.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86a) Dalībvalstis pieprasa regulētiem
tirgiem un daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu organizētājiem, kas pieņem 
tirgošanai vai tirgo atvasinātus preču 
instrumentus, papildus iepriekšējiem 
pozīciju ierobežojumiem piemērot tādus 
citus pozīciju kontroles mehānismus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu tirgu pienācīgu 
darbību un jo īpaši lai samazinātu 
iespējamās tirgus manipulācijas 
atvasināto instrumentu vai augstas 
pozīcijas ieņēmēju pamattirgus jomā, un 
lai tirgus dalībniekiem nodrošinātu 
vajadzīgos pasākumus, lai vajadzības 
gadījumā varētu norēķināties ar fizisku 
piegādi. Šiem kontroles mehānismiem ir 
arī jāparedz iespēja tirdzniecības vietām 
pieprasīt locekļiem vai dalībniekiem 
samazināt pozīcijas apjomu vai to izbeigt.

Or. en

Pamatojums

Pārmērīgas spekulācijas ar precēm ir jāaizliedz. Šajā saistībā citus pozīciju kontroles 
mehānismus drīkst izmantot papildus pozīciju ierobežošanai, nevis tos aizstāt. Tomēr, nosakot 
šādus ierobežojumus, ir jāizšķir pozīcijas, kas ir saistītas ar komercdarbību ar precēm, un 
citas pozīcijas.

Grozījums Nr. 14
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) regulēta tirgus vai DTS locekļi vai 
dalībnieki; vai

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 16
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis atbrīvojums neattiecas uz personām, 
kurām piemēro atbrīvojumu saskaņā ar 
2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, kuras 
veic darījumus ar finanšu instrumentiem 
savā vārdā kā regulēta tirgus vai 

Personām, kurām piemēro atbrīvojumu 
saskaņā ar i) apakšpunktu, nav arī jāievēro 
šajā punktā minētie nosacījumi, lai uz tām 
attiektos šis atbrīvojums;
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daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
locekles vai dalībnieces, tostarp uz tirgus 
līderiem saistībā ar atvasinātajiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;

Šis atbrīvojums attiecas uz personām, 
kuras, darbojoties ar emisiju kvotām, 
nesniedz ieguldījumu pakalpojumus vai 
citas darbības, kas nav darījumu veikšana 
savā vārdā un pasūtījumu izpilde klientu 
vārdā, un kurām pieder vai kuras tieši 
vada iekārtas Direktīvas 2003/87/EK 
nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Personām, kurām piemēro atbrīvojumu 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, kuras veic darījumus ar 
finanšu instrumentiem savā vārdā kā 
regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekles vai 
dalībnieces, tostarp tirgus līderiem saistībā 
ar atvasinātajiem preču instrumentiem, 
emisiju kvotām vai to atvasinātajiem 
instrumentiem nav jāievēro arī šī 
atbrīvojuma nosacījumi;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18
Holger Krahmer
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī vai 
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ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2000/12/EK nozīmē;

kopuzņēmuma gadījumā, ja tā ir 
papilddarbība to uzņēmumu īpašnieku un 
to īpašnieku meitasuzņēmumu līmenī, un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2000/12/EK nozīmē;

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir novērst to mazo un vidējo komercsabiedrību diskrimināciju, kas nevar 
atļauties tieši piedalīties darījumu tirgos, lai pārvaldītu ar to pamatdarbību saistītus riskus, 
un tās veido kopuzņēmumus vai noslēdz stratēģiskos nolīgumus ar trešām struktūrām, lai 
radītu kritisko masu, lai piekļūtu darījumu tirgiem un lai pārvaldītu riskus, kas ir saistīti ar 
īpašnieku/darījumu partneru līdzekļu ievadi/izlaidi.

Grozījums Nr. 20
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ja visos gadījumos tā ir papilddarbība to 
pamatdarbībai uzņēmumu grupu līmenī un 
ja pamatdarbība nav ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē vai banku pakalpojumu sniegšana 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, un ja 
papilddarbība nav sistēmiski nozīmīga to 
tirgu daļa, kurā uzņēmums darbojas;

Or. en

Pamatojums

Pret divām līdzīgas nozīmes komercdarbībām ir jāattiecas vienādi. Nav ekonomiska vai ar 
tirgus darbību saistīta pamatojuma noteikt izņēmumu attiecībā uz nozīmīgu komercdarbību 
tikai tāpēc, ka to veic firma, kuras pamatdarbība ir cita. EVTI ir jānosaka, ko attiecīgajā 
tirgū nozīmē „nozīmīgs”.



PE488.031v01-00 8/30 AM\900875LV.doc

LV

Grozījums Nr. 21
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 22
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

n) pārvades un izplatīšanas sistēmas 
operatoriem, kā definēts 
Direktīvas 2009/72/EK 2. panta 4. punktā 
un 2. panta 6. punktā vai 
Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 4. punktā, 
kad tie veic savus uzdevumus saskaņā ar 
minētajām direktīvām vai Regulu (EK) 
714/2009 vai Regulu (EK) 715/2009 vai 
tīkla kodeksiem vai vadlīnijām, kas 
pieņemtas atbilstoši minētajām regulām, kā 
arī to pakalpojumu sniedzējiem par 
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darbībām, kas ir saistītas tikai ar 
iepriekšminētajām vienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, lai noteiktu, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
kā arī lai noteiktu, kad darbība ir veikta kā 
gadījuma darbība.

3. Komisija saskaņā ar 94. pantu pieņem 
deleģētos aktus saistībā ar pasākumiem 
attiecībā uz c) un i) apakšpunktā 
minētajiem izņēmumiem, lai noteiktu, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas līmenī, 
lai noteiktu to tirgus daļu, kas uzskatāma 
par sistēmiski nozīmīgu, kā arī lai 
noteiktu, kad darbība ir veikta kā gadījuma 
darbība.

Or. en

Pamatojums

Pret divām līdzīgas nozīmes komercdarbībām ir jāattiecas vienādi. Nav ekonomiska vai ar 
tirgus darbību saistīta pamatojuma noteikt izņēmumu attiecībā uz nozīmīgu komercdarbību 
tikai tāpēc, ka to veic firma, kuras pamatdarbība ir cita. EVTI ir jānosaka, ko attiecīgajā 
tirgū nozīmē „nozīmīgs”.

Grozījums Nr. 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. – ar kapitālu grupas līmenī saistītas 
darbības veikšanai izmantotā kapitāla 
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daļa;

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvērtē vēl citi elementi, lai definētu nefinanšu darījumu partnera papilddarbību 
pamatdarbībai. Tas ir jo īpaši svarīgi energoapgādes uzņēmumiem, kuru darbība ir jāuzlabo 
arī finanšu instrumentu jomā, lai pārvaldītu to preču cenu svārstību riskus, kas ir vajadzīgas 
grupas komercdarbībai.

Grozījums Nr. 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darbība, kas ir saistīta ar preču riskiem 
vai citiem ar grupas komercdarbību 
saistītiem riskiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvērtē vēl citi elementi, lai definētu nefinanšu darījumu partnera papilddarbību 
pamatdarbībai. Tas ir jo īpaši svarīgi energoapgādes uzņēmumiem, kuru darbība ir jāuzlabo 
arī finanšu instrumentu jomā, lai pārvaldītu to preču cenu svārstību riskus, kas ir vajadzīgas 
grupas komercdarbībai.

Grozījums Nr. 26
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 28
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 29
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.a “Pārmērīga spekulācija” ir jebkādu 
preču tirdzniecība saskaņā ar līgumiem 
par šādu preču tirdzniecību piegādei 
nākotnē, kas noslēgti vai darbojas 
saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā 
attiecīgajos tirgos vai kas attiecas uz 
atvasināto vērtspapīru darījumu 
īstenošanas sistēmām vai elektroniskās 
tirdzniecības sistēmām saistībā ar 
nozīmīgu cenu atklāšanas līgumu, kas var 
izraisīt šo preču cenas pēkšņas vai 
nepamatotas svārstības vai nelikumīgas 
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izmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Preču tirgos spekulanti ir vajadzīgi, lai nodrošinātu likviditāti godīgas riska ierobežošanas 
gadījumā, ja nav saskaņots ilgtermiņa un īstermiņa nodrošinātājs. Tomēr dažos preču tirgos 
nodrošinātāju ir mazāk nekā spekulantu, un tas palielina risku, ka cenu līmeni un svārstīgumu 
vairs nenosaka pareizi. Definējot „pārmērīgu spekulāciju”, uzraudzības iestādēm un tirgiem 
tiek dotas papildu tiesības iejaukties, lai aizsargātu nodrošinātāju intereses.

Grozījums Nr. 30
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33.b “Godīgs riska ierobežošanas 
darījums” ir:
a) darījums vai pozīcija, kas:
i) aizstāj darījumus, ko veic vai veiks, vai 
pozīcijas, ko izveido vai izveidos vēlāk 
realizācijas procesā;
ii) ir ekonomiski piemērota, lai 
samazinātu riskus, kas saistīti ar 
komercsabiedrības darbību un 
pārvaldību; un
iii) ir saistīts ar iespējamām izmaiņām 
attiecībā uz:
– to aktīvu vērtību, kas pieder personai, ko 
tā ražo, izgatavo, pārstrādā vai izplata, vai 
ko tā plāno iegūt īpašumā, ražot, 
izgatavot, pārstrādāt vai izplatīt;
– to pasīvu vērtību, kas personai pieder 
vai ko tā plāno iegūt; vai
– to pakalpojumu vērtību, ko persona 
nodrošina, pērk vai ko tā plāno 
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nodrošināt vai pirkt;
vai
b) darījums vai pozīcija, kas samazina ar 
pozīciju saistītus riskus, kas attiecas uz 
atvasinātajām precēm:
i) ko izmantoja pret partneri, un tāpēc 
saskaņā ar a) apakšpunktu darījums ir 
uzskatāms par godīgas riska 
ierobežošanas darījumu; vai
ii) kas atbilst a) apakšpunkta prasībām.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
IV sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

POZĪCIJU IEROBEŽOJUMI UN 
ZIŅOŠANA

POZĪCIJU PĀRVALDĪBA UN 
ZIŅOŠANA

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 32
Robert Goebbels
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Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka regulētie tirgi 
un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
organizētāji, kas pieņem tirgošanai vai 
tirgo atvasinātus preču instrumentus, 
attiecībā uz tiem piemēro līgumu skaita 
ierobežojumus, ko jebkuri attiecīgie tirgus 
locekļi vai dalībnieki var izpildīt konkrētā 
laikposmā šādiem mērķiem:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pārvaldība, ko piemēro šādiem mērķiem:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 35
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vienīgais efektīvais instruments, kas ierobežo produktu vai stratēģiju skaitu, kas var traucēt 
cenu atklāšanas un riska nodošanas funkciju preču tirgū, ir pozīciju ierobežojumi. Citi
pasākumi ir jāizmanto kā papilddarbība, nevis kā alternatīvs pasākums ierobežojumu 
izmantošanai.

Grozījums Nr. 36
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Preču tirgus regulējuma galvenajam mērķim ir jābūt sakārtotā tirgū ierobežot reālās 
ekonomikas veidotāju un patērētāju risku par cenām, un samērīguma un svārstīguma dēļ 
pieprasījumu un piedāvājumu veido šīs cenas nevis svārstīgas finanšu spekulācijas.
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Grozījums Nr. 37
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lai atbalstītu pareizus cenu un lēmumu 
pieņemšanas nosacījumus.

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 38
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lai samazinātu, izskaustu vai novērstu 
pārmērīgu spekulāciju.

Or. en

Pamatojums

Ja spekulatīvā interese ievērojami pārsniedz nodrošinātāju interesi, pastāv risks, ka tirgu 
darbību var noteikt pieejamais kapitāls no naudas līdzekļiem, nevis ilgtermiņa 
pamatnosacījumi. Ir svarīgi paskaidrot, ka tādā gadījumā tirgus nedarbojas to personu 
interesēs, kuras ir neaizsargātas pret preču cenu risku. Uzraudzītājiem ir jāpiešķir pilnvaras 
rīkoties, lai novērstu jebkādus draudus tirgus ekonomikai attiecībā uz godīgu riska 
ierobežošanu, kā tas ir ASV.
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Grozījums Nr. 39
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot ierobežojumus, dalībvalstīm ir 
jāņem vērā to dalībnieku likumīgās 
intereses, kuri veic godīgas riska 
ierobežošanas darbības.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumi vai ierobežojumi ir pārredzami 
un nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādus izņēmumus, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu, to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai, un attiecīgā preču 
tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 
un transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Or. en
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Pamatojums

Robežvērtība neattiecas uz to līgumu skaitu, ko persona drīkst noslēgt. Atkarībā no tirgus 
struktūras automātiski noteiktas robežvērtības var negatīvi ietekmēt likviditāti tirdzniecības 
vietās. Nosakot robežvērtību atvasināto preču instrumentiem, tai ir jāattiecas uz atvērtām 
pozīcijām (59. pants un 72. panta 1. punkta g) apakšpunkts). Salīdzināt ar 60. panta 1. punkta 
otro apakšpunktu: „atvērtās pozīcijas”. Salīdzināt ar ETIR 7. pantā minēto klīringa sliekšņa 
aprēķinu.

Grozījums Nr. 41
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pasākumi ir pārredzami un 
nediskriminējoši, norādot personas, uz 
kurām tie attiecas, un jebkādus izņēmumus, 
un ņemot vērā tirgus dalībnieku veidu un 
sastāvu un to, kā tie izmanto līgumus, kuri 
pielaisti tirdzniecībai. Jo īpaši ir jāatšķir 
pozīcijas, kas objektīvi samazina riskus, 
kas ir tieši saistīti ar komercdarbību ar 
precēm, un citas pozīcijas. Tajos skaidri 
precizē tādas kvantitatīvas robežvērtības kā 
maksimālais līgumu skaits, ko personas var 
ievadīt vai turēt, ņemot vērā attiecīgā preču 
tirgus īpašības, tostarp ražošanas, patēriņa 
un transportēšanas uz tirgu sistēmas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 42
Robert Goebbels
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Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pieprasa, lai regulētie tirgi 
un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
organizētāji, kas pieņem tirgošanai vai 
tirgo atvasinātus preču instrumentus, 
attiecībā uz tiem piemēro arī tādas 
pozīciju kontroles, kas ir vajadzīgas, lai 
nodrošinātu pienācīgu tirgus darbību un 
jo īpaši lai samazinātu iespējamās tirgus 
manipulācijas atvasināto instrumentu vai 
augstas pozīcijas ieņēmēju pamattirgus 
jomā, un lai tirgus dalībniekiem 
vajadzīgos nodrošinātu pasākumus, lai 
vajadzības gadījumā varētu norēķināties 
ar fizisku piegādi. Šie kontroles 
mehānismi arī paredz iespēju
tirdzniecības vietām pieprasīt locekļiem 
vai dalībniekiem samazināt pozīcijas 
apjomu vai to izbeigt.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pozīcijas, kas ir reģistrētas, lai 
objektīvi samazinātu risku, kas ir tieši 
saistīts ar komercdarbību ar precēm, nav 
jāattiecina uz 59. panta 1. punktā 
minētajiem pozīciju ierobežojumiem.
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Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgi skaidri noteikumi, lai riska pārvaldības darbībām noteiktu atbrīvojumu. To var 
izdarīt, nosakot, ka uz ar finansēm nesaistītiem uzņēmumiem neattiecas pozīciju ierobežojumi 
tiem produktiem, ko izmanto riska pārvaldības darbībām. Tas arī atceltu ievērojamo 
administratīvo slogu komercuzņēmumiem, kuriem ir jāpamato riska pārvaldībai vajadzīgās 
pozīcijas.

Grozījums Nr. 44
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 47
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentās iestādes neuzliek 
spēcīgākus ierobežojumus par tiem, kas 
noteikti saskaņā ar 3. punktu, izņemot 
ārkārtas gadījumus, kad tie ir objektīvi 
attaisnoti un proporcionāli, ņemot vērā 
konkrētā tirgus likviditāti un pienācīgu 
tirgus darbību. Ierobežojumi ir spēkā 
sākotnējā laika posmā, kas nepārsniedz 
sešus mēnešus no brīža, kad attiecīgā 
kompetentā iestāde tos publicējusi savā 
tīmekļa vietnē. Šo ierobežojumu var 
pagarināt uz ilgāku laika posmu, kas 
vienā reizē nepārsniedz 6 mēnešus, ja 
saglabājas pamatojums piemērot 
ierobežojumu. Ja ierobežojums nav 
atjaunots pēc tam, kad pagājis sešu 
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 

svītrots
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spēku.
Pieņemot pasākumus, kas ir stingrāki par 
tiem, kas noteikti saskaņā ar 3. punktu, 
kompetentās iestādes par to paziņo EVTI. 
Paziņojumā ietver stingrāku 
ierobežojumu pamatojumu. EVTI 24 
stundu laikā sniedz atzinumu par to, vai 
tā uzskata, ka šis pasākums konkrētajā 
izņēmumam gadījumā ir nepieciešams. 
Atzinumu publicē EVTI tīmekļa vietnē.
Ja kompetentā iestāde pieņem 
pasākumus, kas nesaskan ar EVTI 
atzinumu, tā nekavējoties savā tīmekļa 
vietnē dara publiski pieejamu 
paziņojumu, kurā pilnībā paskaidroti 
šādas rīcības iemesli.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 48
Reinhard Bütikofer

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EVTI izveido speciālu preču 
pārvaldības nodaļu, lai efektīvi pildītu 
savus pienākumus attiecībā uz preču 
tirgiem un lai koordinētu attiecīgo valstu 
kompetento iestāžu uzraudzības darbības.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 49
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek pagarināta uz 
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. 50
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis piemēro šos pasākumus sākot 
ar ...*, izņemot noteikumus, ar kuriem 
transponē 67. panta 2. punktu, ko piemēro 
sākot ar ...**.

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 51
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm 
vai ienesīgumu, emisiju kvotām vai citiem 
atvasinātiem instrumentiem, finanšu 
indeksiem vai finansiāliem pasākumiem un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi 

4) Iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm 
vai ienesīgumu vai citiem atvasinātiem 
instrumentiem, finanšu indeksiem vai 
finansiāliem pasākumiem un par ko var 
norēķināties ar fizisku piegādi vai skaidrā 
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vai skaidrā naudā; naudā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko aktīvos nevar norēķināties savādāk, 
kā minēts C iedaļas 6. punktā, un kas nav 
paredzēti komerciāliem mērķiem, un kam 
ir citu atvasinātu finanšu instrumentu 

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

instrumentu īpašības, ņemot vērā, inter 
alia, to, vai par tām ir veikts mijieskaits un 
norēķini ar atzītu mijieskaita iestāžu 
starpniecību un vai uz tiem attiecas regulāri 
papildu seguma pieprasījumi;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 54
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm vai inflācijas 
līmeni vai citiem oficiāliem ekonomikas 
statistikas datiem un par ko jānorēķinās 
skaidrā naudā vai par ko var norēķināties 
skaidrā naudā pēc kādas puses izvēles
(citādi, nekā saistību nepildīšanas vai 
citādas izbeigšanas dēļ), kā arī jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar aktīviem, 
tiesībām, saistībām, indeksiem un 
pasākumiem, kas šajā iedaļā nav nekur 
citur minēti un kam ir citu atvasinātu 
finanšu instrumentu īpašības, ņemot vērā, 
inter alia, to, vai tos tirgo regulētā tirgū, 
regulētā tirdzniecības sistēmā vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai par 
tiem ir veikts mijieskaits un norēķini ar 
atzītu mijieskaita iestāžu starpniecību un 
vai uz tiem attiecas regulāri papildu 

10) Iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm, emisijas 
tiesībām, vai inflācijas līmeni vai citiem 
oficiāliem ekonomikas statistikas datiem 
un par ko jānorēķinās skaidrā naudā vai par 
ko var norēķināties skaidrā naudā pēc 
kādas puses izvēles (citādi, nekā saistību 
nepildīšanas vai citādas izbeigšanas dēļ), 
kā arī jebkādi citi atvasināti līgumi, kas 
saistīti ar aktīviem, tiesībām, saistībām, 
indeksiem un pasākumiem, kas šajā iedaļā 
nav nekur citur minēti un kam ir citu 
atvasinātu finanšu instrumentu īpašības, 
ņemot vērā, inter alia, to, vai tos tirgo 
regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, vai par tiem ir veikts mijieskaits 
un norēķini ar atzītu mijieskaita iestāžu 
starpniecību un vai uz tiem attiecas regulāri 
papildu seguma pieprasījumi.
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seguma pieprasījumi.

Or. en


