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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Gadījumā, ja tirdzniecības vietā 
vērojams finanšu instrumenta cenas 
ievērojams pieaugums, kas ir 
acīmredzami nesamērīgs ar iepriekšējām 
vērtībām, kam nav sakara ar emitenta 
faktisko finansiālo situāciju, un kas tādēļ 
var izraisīt sistēmiskus riskus aktīvu 
burbuļu veidā, kompetentajām iestādēm 
vajadzētu spēt uz laiku aizliegt pārdot 
attiecīgo instrumentu šajā tirdzniecības 
vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu 
ātri iejaukties.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā dažas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas ierobežojumus īsās pozīcijas 
pārdošanai un ir izstrādāti noteikumi par 
deleģētiem aktiem un saistošiem 
tehniskiem standartiem, un tie jāpieņem, 
lai varētu lietderīgi piemērot ieviešamo 
ietvaru, jāparedz pietiekams laiks,

(37) Tā kā tikai dažas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas ierobežojumus īsās pozīcijas 
pārdošanai, pēc iespējas ātrāk vajadzētu 
stāties spēkā Savienības mēroga 
regulējumam. Tas nepieciešams arī tāpēc, 
ka tirgū vēl arvien ir vērojama liela 
nestabilitāte un pastāv problēmas, kas 
saistītas ar valstu kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem. Tāpēc 
stabilizācija, ko iecerēts panākt ar šādu 
Savienības mēroga regulu, ir visai 
Eiropas Savienībai svarīgs jautājums,
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
aizsargātu pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir garā pozīcija šā emitenta valsts 
parāda vērtspapīros vai ikviena garā 
pozīcija emitenta parāda vērtspapīros un 
parāda vērtspapīru cenai ir augstāka 
korelācija ar dalībvalsts vai ES saistību 
cenu. Kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līguma partneris, kuram ir 
pienākums veikt maksājumu vai maksāt 
kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
nodrošinātos pret emitenta kredītspējas 
samazināšanos, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir cita pozīcija, kuras vērtību šī 
samazināšanās varētu ietekmēt negatīvi.  
Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līguma partneris, kuram ir pienākums veikt 
maksājumu vai maksāt kompensāciju 
saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido 
nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm 
saistībām.

Pamatojums

Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi valsts parāda jomā ir efektīvs līdzeklis, kā 
mazināt risku ne tikai attiecībā uz pašu valsts parādu, bet arī uz dažādiem citiem 
instrumentiem, piemēram, tādu uzņēmumu parādiem, kuru kredītspēja ir cieši saistīta ar 
attiecīgās valsts parādu. Nosakot ierobežojumus vai izvirzot informācijas izpaušanas prasības 
tirgus dalībniekiem, kuri izmanto kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumus ar uzņēmumu 
parāda vērtspapīriem saistīto risku ierobežošanai, šādu dalībnieku ieguldījumi minētajos 
vērtspapīros tiks kavēti, un tā rezultātā samazināsies uzņēmumu spēja piesaistīt kapitālu.

Grozījums Nr. 4



AD\854824LV.doc 5/17 PE454.492v02-00

LV

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais slieksnis, par kādu jāinformē, 
ir īpatsvars, kas vienāds ar 0,2 % no 
attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs tā.

2. Attiecīgais slieksnis, par kādu jāinformē, 
ir īpatsvars, kas vienāds ar 1 % no 
attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs tā.

Pamatojums

Šajā punktā minēto lielumu piemērotāk būtu noteikt 1 % apjomā, jo tas ir skaitlis, kas varētu 
liecināt par sistēmisku risku. Pretējā gadījumā regula varētu vienkārši radīt papildu 
administratīvo slogu, nenodrošinot saprātīgu izmaksu un ieguvumu attiecību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas akcijas, 
jāizveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
fiziskas vai juridiskas personas, kas izpilda 
rīkojumus šajā tirdzniecības vietā, marķē
rīkojumus pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju īsās 
pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības vieta 
vismaz reizi dienā publicē kopsavilkumu 
par tādu rīkojumu apjomu, kuri marķēti kā 
nākotnes pārdošanas rīkojumi.

Tirdzniecības vietai, kurā atļauts tirgot
akcijas, vai ieguldījumu sabiedrībai, kura 
klientu vārdā izpilda rīkojumus attiecībā 
uz šiem instrumentiem ārpus tirdzniecības 
vietas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā vai ar ieguldījumu 
sabiedrības starpniecību, var marķēt
rīkojumus pārdot kā īsās pozīcijas
pārdošanas rīkojumus, ja pārdevējs 
iesaistās akciju īsās pozīcijas pārdošanā. 
Tirdzniecības vieta vismaz reizi dienā 
publicē kopsavilkumu par tādu rīkojumu 
apjomu, kuri marķēti kā īsās pozīcijas 
pārdošanas rīkojumi.

Grozījums Nr. 6



PE454.492v02-00 6/17 AD\854824LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Datus par īsās pozīcijas pārdošanas 
rīkojumiem un īsās pozīcijas pārdošanu 
dara pieejamus kompetentajai iestādei 
piederības dalībvalstī, kurā atrodas 
tirdzniecības vieta vai ieguldījumu 
sabiedrība, kura klientu vārdā izpilda 
rīkojumus attiecībā uz šiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas. 
Šajos datos ietilpst vismaz rīkojumu 
iesniegušās fiziskās vai juridiskās 
personas identitāte, laiks, kad šis rīkojums 
tika iekļauts rīkojumu reģistrā, laiks, kad 
šis rīkojums tika izpildīts vai atsaukts no 
rīkojumu reģistra, un rīkojuma izpildes 
cena, apjoms un kārtība. 
Arī attiecīgajai kompetentajai iestādei 
nodrošina piekļuvi šiem datiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.f punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.f Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā panta 1. punkta piemērošanai, 
Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, kuros 
nosaka rīkojumu marķēšanas procedūru 
un sniedzamo datu vienotu formātu, 
tādējādi atvieglojot datu konsolidāciju.
Pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.
EUI (EVTI) īstenošanas tehnisko 
standartu projektu iesniedz Komisijai līdz 
[2011. gada 31. decembrim].
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu 
slieksni, kas jāpublisko saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.

1. Attiecīgā kompetentā iestāde ik dienu 
publicē detalizētu informāciju par neto 
īsās pozīcijas kopējo apjomu attiecībā uz 
katru akciju, par kuru tā ir saņēmusi 
paziņojumu saskaņā ar 5. pantu. Uzrādot 
šādu informāciju, netiek atklāts neto īsās 
pozīcijas turētājs.

Pamatojums

Informācijas uzrādīšana sabiedrībai par atsevišķām īsajām pozīcijām nepalīdz regulatoriem 
atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, turklāt ar to saistīti trīs negatīvi aspekti, proti: 1) īso 
pozīciju turētājus var skart vērtspapīru cenas straujš pieaugums to ierobežotas pieejamības 
dēļ vai viņi var tikt pakļauti cita veida ļaunprātīgai rīcībai; 2) šāda prasība sekmē bara 
instinkta vadītu rīcību, proti, lielāka kļūst iespēja, ka nepieredzējuši ieguldītāji izlems 
vērtspapīru pārdot, ja viņi redzēs, ka pieredzējušākam ieguldītājam attiecībā uz to ir īsā 
pozīcija, un tādējādi tiks pastiprināta tirgus lejupslīde; 3) samazināsies likviditāte, jo 
ieguldītāji nevēlas, lai par viņu īsajām pozīcijām uzzina uzņēmumi, un tāpēc izvairās no īso 
pozīciju pārdošanas. Informācijas sniegšana apkopotā veidā sniedz tirgus dalībniekiem 
noderīgu informāciju par nozīmīgu īso pozīciju kopējo apjomu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais publiski uzrādāmais 
slieksnis ir īpatsvars, kas vienāds ar 0,5 % 
no attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs 
tā.

svītrots
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Pamatojums

Grozījums saistībā ar 7. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 
vērā tendences finanšu tirgū.

svītrots

Pamatojums

Grozījums saistībā ar 7. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietā, vai valsts parāda 
instrumentu īsās pozīcijas pārdošanā, ja 
līdz pulksten 23.59 tirdzniecības dienā, 
kurā šī persona iesaistās īsās pozīcijas 
pārdošanas darījumā, ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:



AD\854824LV.doc 9/17 PE454.492v02-00

LV

Pamatojums

Ierosinātais grozījums (un attiecīgās izmaiņas pantā) nodrošina, ka saglabājas pienācīga 
kontrole pār nesegtu īsās pozīcijas pārdošanu, pieprasot tirgus dalībniekiem vai nu iegādāties 
vērtspapīrus līdz tirdzniecības dienas beigām, vai segt to īsās pozīcijas, kas precīzāk 
atspoguļo tirgus praksi un novērš nepieciešamību nevajadzīgi bloķēt likviditāti pirms ikviena 
paredzētā darījuma.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) fiziskā vai juridiskā persona ir 
atpirkusi akcijas vai valsts parāda 
instrumentu;

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti un 
rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai vai 
juridiskajai personai, lai norēķinu var 
veikt noteiktajā termiņā.

c) fiziskā vai juridiskā persona ir 
noslēgusi nolīgumu ar trešo personu, 
saskaņā ar kuru trešā persona apstiprina, ka 
akcijas vai parāda instrumenti būs pieejami
aizdošanai minētajai personai vai arī
norēķinu dienā būs pieejami norēķiniem 
par īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 14

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

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs 
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu un 
jebkādus ierobežojumus vai prasības, ko 
uzliek saskaņā ar 16., 17., 18. vai 
24. pantu, nepiemēro tādas ieguldījumu 
sabiedrības vai trešās valsts vienības vai 
iekšzemes sabiedrības darbībai, kura ir 
tirdzniecības vietas vai trešās valsts tirgus 
dalībnieks un kuras tiesiskais un 
uzraudzības regulējums pasludināts par 
līdzvērtīgu saskaņā ar šā panta 2. punktu, ja 
attiecībā uz finanšu instrumentu —
neatkarīgi no tā, vai to tirgo tirdzniecības 
vietā vai ārpus tirdzniecības vietas — tā 
darbojas kā galvenais tirgotājs vienā vai 
abās šādās kapacitātēs:

Pamatojums

Tirgus uzturētāji arī būtu jāatbrīvo no jebkādiem ierobežojumiem vai prasībām, kuras nosaka 
ārkārtas situācijās, jo ne mazāk svarīgi ir, lai tie šādās situācijās nodrošinātu tirgus 
likviditāti.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, 
kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti tirgū;

a) publisko regulāru un pastāvīgu 
divvirzienu kotāciju, kam ir salīdzināms 
apmērs un konkurētspējīgas cenas, 
rezultātā regulāri un nepārtraukti 
nodrošinot likviditāti tirgū;

Pamatojums

„Regulāri un pastāvīgi” ir labākais formulējums, lai aprakstītu reālo situāciju, kurā darbojas 
tirgus uzturētāji.  
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja ieguldījumu sabiedrība izpilda tādu 
klienta rīkojumu, ar kuru klients sedz 
atvērtu garo pozīciju.

Pamatojums

Praksē var rasties arī šāda situācija, proti, atvērta pozīcija (piemēram, nodrošināšanās pret 
risku) jāsedz apgrieztā secībā, un tādējādi šāds darījums vairs nav spekulatīvs un nav 
uzskatāms par riskantu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas 8. un 12. pantu nepiemēro 
fiziskas vai juridiskas personas darbībai, ja 
tā darbojas kā pilnvarots primārais 
tirgotājs atbilstīgi nolīgumam ar valsts 
parāda vērtspapīru emitentu un darbojas kā 
galvenais tirgotājs attiecībā uz finanšu 
instrumentu saistībā ar primārā un 
sekundārā tirgus operācijām ar valsts 
parāda vērtspapīriem.

3. Regulas 8. un 12. pantu un jebkādus 
citus ierobežojumus vai prasības, ko 
attiecībā uz valsts parādu uzliek saskaņā 
ar 16., 17., 18. vai 24 pantu, nepiemēro 
fiziskas vai juridiskas personas darbībai, ja 
tā ir pilnvarots primārais tirgotājs atbilstīgi 
nolīgumam ar valsts parāda vērtspapīru 
emitentu un ja tā darbojas kā primārais
tirgotājs attiecībā uz finanšu instrumentu 
saistībā ar primārā un sekundārā tirgus 
operācijām, kas saistītas ar dalībvalsts 
valsts parādu.

Pamatojums
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Primārajiem tirgotājiem būs lielākas iespējas iegādāties valsts parādu un nodrošināt 
likviditāti tirgū, ja tie varēs nodrošināties pret risku, izmantojot daudzveidīgākus valsts 
parāda instrumentus, un nevis tikai tos valsts parāda instrumentus, attiecībā uz kuriem tie ir 
primārie tirgotāji.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde var 
aizliegt izmantot atbrīvojumu, ja tā 
uzskata, ka fiziskā vai juridiskā persona 
neatbilst nosacījumiem attiecībā uz 
atbrīvojumu. Aizliegumu nosaka 
30 kalendārajām dienām, kā noteikts šā 
panta 1. punktā, vai vēlāk, ja kompetentā 
iestāde pārliecinās, ka notikušas pārmaiņas 
personas apstākļos, kuru dēļ persona vairs 
neatbilst nosacījumiem.

6. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde var 
aizliegt izmantot atbrīvojumu, ja tā 
uzskata, ka fiziskā vai juridiskā persona 
neatbilst nosacījumiem attiecībā uz 
atbrīvojumu. Aizliegumu nosaka 
15 kalendāro dienu laikā, kā noteikts šā 
panta 1. punktā, vai vēlāk, ja kompetentā 
iestāde pārliecinās, ka notikušas pārmaiņas 
personas apstākļos, kuru dēļ persona vairs 
neatbilst nosacījumiem.

Pamatojums

Ņemot vērā darījumu veikšanas ātrumu, reālāks aizlieguma noteikšanas termiņš ir 15 dienas.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) garās pozīcijas pārdošana, ja 
vērojams finanšu instrumenta cenas 
ievērojams pieaugums, kas ir 
acīmredzami nesamērīgs ar iepriekšējām 
vērtībām, kam nav sakara ar emitenta 
faktisko finansiālo situāciju, un kas tādēļ 
var izraisīt sistēmiskus riskus aktīvu 
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burbuļu veidā.

Pamatojums

Arī garās pozīcijas pārdošana var būt bīstama, ja tā veicina aktīvu burbuļu veidošanos. 
Situācijās, kad tie var izraisīt sistēmiskus riskus (kā gadījumā ar informācijas tehnoloģiju 
uzņēmumiem ASV), kompetentajām iestādēm jābūt iespējai iejaukties, lai novērstu šādu 
burbuļu veidošanos.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtības samazinājums ir 10 % vai vairāk 
akciju gadījumā, un citām finanšu 
instrumentu kategorijām Komisija precizē 
apmēru.

Vērtības samazinājums ir 15 % vai vairāk 
akciju gadījumā, un citām finanšu 
instrumentu kategorijām Komisija precizē 
apmēru.

Pamatojums

Pašlaik vispārēji pieņemams pieauguma (spirāles) slieksnis ir 15 %. Simetrijas princips 
nosaka, ka tikpat lielu slieksni vajadzētu piemērot arī attiecībā uz vērtības kritumu. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, lai 
precizētu aprēķina metodi 10 % vērtības 
samazinājumam akcijām, un Komisijas 
precizēto vērtības samazinājumu, kas 
noteikts šā panta 4. punktā.

Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, lai 
precizētu aprēķina metodi 15 % vērtības 
samazinājumam akcijām, un Komisijas 
precizēto vērtības samazinājumu, kas 
noteikts šā panta 4. punktā.
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Pamatojums

Pašlaik vispārēji pieņemams pieauguma (spirāles) slieksnis ir 15 %. Simetrijas princips 
nosaka, ka tikpat lielu slieksni vajadzētu piemērot arī attiecībā uz vērtības kritumu. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē 
publicē paziņojumu par lēmumu noteikt vai 
atjaunot 16.–19. pantā minētos pasākumus.

1. Gan EVTI, gan kompetentā iestāde savā 
tīmekļa vietnē publicē paziņojumu par 
lēmumu noteikt vai atjaunot 16.–19. pantā 
minētos pasākumus.

Pamatojums

Centralizācija attiecībā uz lēmumiem piemērot vai pagarināt pasākumus, nosakot, ka tas
darāms vienā iestādē (EVTI), paātrinās šo lēmumu pieņemšanu. 

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
23. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EUI (EVTI) šajā pantā minētos 
pasākumus pārskata regulāri un ne retāk 
kā ik pēc trim mēnešiem. Ja pasākums 
pēc šāda triju mēnešu laikposma nav 
atjaunots, tas automātiski zaudē spēku.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paskaidrojumu par darījuma mērķi un 
par to, vai darījums tiek veikts riska 
ierobežošanai vai ar citu mērķi;

a) paskaidrojumu par darījuma mērķi;

Pamatojums

Tirgus dalībnieki šāda veida darījumos ne vienmēr iesaistās tāpēc, lai segtu risku, un šādi 
darījumi var tikt veikti arī vienīgi spekulatīvos nolūkos. Svarīgi ir pārliecināties, ka 
(pamatojoties uz sniegto informāciju) šāda veida darījumu mērķis nav arī mēģinājums 
manipulēt ar tirgu vai izmantot to.  

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju, kas pārbauda pamatā 
esošo risku, ja darījums tiek veikts riska 
ierobežošanai.

svītrots

Pamatojums

Tirgus dalībnieki šāda veida darījumos ne vienmēr iesaistās tāpēc, lai segtu risku, un šādi 
darījumi var tikt veikti arī vienīgi spekulatīvos nolūkos. Svarīgi ir pārliecināties, ka 
(pamatojoties uz sniegto informāciju) šāda veida darījumu mērķis nav arī mēģinājums 
manipulēt ar tirgu vai izmantot to.  

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes slēdz sadarbības 3. Kompetentās iestādes neslēdz tādas 
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nolīgumus par informācijas apmaiņu ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm tikai 
tad, ja uz sniegto informāciju attiecas 
dienesta noslēpuma garantijas, kuras ir 
vismaz līdzvērtīgas 29. pantā minētajām 
garantijām. Šādas informācijas apmaiņa 
paredzēta kompetento iestāžu uzdevumu 
veikšanai.

vienošanās par sadarbību ar trešām 
valstīm, kuru rezultātā dalībvalstīm rodas 
vēl kādi citi pienākumi, izņemot tos, kas 
attiecas uz informācijas sniegšanu.
Vienošanās par sadarbību informācijas
apmaiņas jomā slēdz tikai tad, ja uz 
sniegto informāciju attiecas dienesta 
noslēpuma garantijas, kuras ir vismaz 
līdzvērtīgas 29. pantā minētajām 
garantijām. Šādas informācijas apmaiņa 
paredzēta kompetento iestāžu uzdevumu 
veikšanai.

Pamatojums

Ar šo grozījumu teksts tiek uzlabots, jo citādi kompetentajām iestādēm tiek noteikts juridisks 
pienākums noslēgt sadarbības nolīgumus, turklāt neprecizējot sekas gadījumā, ja tas netiek 
izdarīts. Tāpat būtu jāprecizē, ka sadarbības nolīgumi arī var neradīt konkrētus dalībvalstu 
pienākumus — piemēram, veikt abpusējus pasākumus —, jo tas varētu būt pretrunā ar 
dalībvalsts konstitūciju un šo regulu.
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