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ĪSS PAMATOJUMS

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

FITD paredzētie izņēmumi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozīciju ierobežojumi

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

GROZĪJUMI

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

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju 2011. gada 

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3

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;

Šis atbrīvojums neliedz personām, 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, būt 
atbrīvotām saskaņā ar citu šajā pantā 
paredzētu atbrīvojumu;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, lai nodrošinātu, ka šis atbrīvojums neliedz personām, kas
atbrīvotas saskaņā ar 2. panta 1. punkta i) apakšpunktu, būt atbrīvotām saskaņā ar citu 
piemērojamu 2. panta noteikumu.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēti atbrīvojumi neņem pienācīgi vērā uzņēmumu struktūru 
īpatnības, jo īpaši tas sakāms par MVU.  Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no tādu MVU 
diskriminēšanas, kas nevar atļauties paši tiešā veidā iesaistīties biržas tirgos, tādēļ veido 
kopīgus uzņēmumus vai slēdz stratēģiskus līgumus ar trešiem uzņēmumiem, lai sasniegtu 
kritisko masu un spētu piekļūt biržas tirgiem ar mērķi mazināt galvenās uzņēmējdarbības 
riskus. Izmaiņas saistītas ar 4. grozījumu.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) sabiedrībām:

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

Or. en

Pamatojums

Teksts jāsadala divās daļās pēc darbības pazīmēm, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumi var 
izmantot atbrīvojumu vai nu saskaņā ar k) punkta i) apakšpunktu, vai k) punkta 
ii) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārvades sistēmas operatoriem (PSO), sadales sistēmas operatoriem (SSO) un uzglabāšanas 
sistēmas operatoriem ir ļoti svarīga loma labi funkcionējošā iekšējā enerģijas tirgū, jo tie 
nodrošina piegāžu drošību un piedāvā piekļuvi transporta, sadales vai uzglabāšanas jaudām 
konkurētspējīgā un godīgā veidā. Tādēļ atbrīvojumu sistēma ir jāpaplašina, lai tā pilnībā 
aptvertu šādas infrastruktūras operatoru darbības. 
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

– darbības veikšanai izmantotais kapitāls. b) darbības veikšanai izmantotais kapitāls 
vai risks, kas izriet no darbības kā 
attiecība pret grupas darbībām;

c) darbība attiecas uz preču risku 
pārvaldību vai citiem riskiem, kas saistīti 
ar grupas komerciālo uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – C iedaļa – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

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

i) apakšpunktā;
- regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu izpildi;
- palielinātu iespēju, ka nefinanšu uzņēmumi būs pozīcijā, kas pārsniedz ETIR noteikto 

klīringa slieksni un uz tiem attieksies pienākums veikt klīringu;
- to, ka uz līgumiem, kas saistīti ar precēm un par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 

attieksies pozīciju ierobežojumi.


