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Grozījums Nr. 14
José Gusmão

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu, ņemot vērā to, ka šim 
priekšlikumam, kam ir tālejoša ietekme uz 
ieguldītāju aizsardzību, nav veikts 
pienācīgs ietekmes novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu 
ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 
paaudzei”8 uzsvēra, ka likviditāte un 
piekļuve finansējumam būs nepārtraukta 
problēma nākamajos mēnešos. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi atbalstīt atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas izraisītā smagā ekonomiskā 
trieciena, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus 
pašreizējos finanšu tiesību aktos. Šis 
pasākumu kopums ir pieņemts ar 
apzīmējumu “Kapitāla tirgu atveseļošanas 
pakete”.

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu 
ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 
paaudzei"8 uzsvēra, ka likviditāte un 
piekļuve finansējumam būs nepārtraukta 
problēma nākamajos mēnešos. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi atbalstīt atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas izraisītā smagā ekonomiskā 
trieciena, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus 
pašreizējos finanšu tiesību aktos, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas uzņēmumi var 
šajā svarīgajā laikā piekļūt dažādiem 
finansēšanas mehānismiem. Lai likvidētu 
domstarpības, kas var ietekmēt 
uzņēmumu spēju piesaistīt pašu kapitālu 
un saglabāt piekļuvi padziļinātiem 
likviditātes portfeļiem, būtu attiecīgi 
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jāgroza Regulā (ES) Nr. 600/2014 
noteiktais akciju tirdzniecības pienākums, 
jo īpaši ņemot vērā problēmas, kas 
radīsies skartajiem uzņēmumiem pārejas 
perioda beigās 2020. gada 31. decembrī, 
kā noteikts ES un AK noslēgtajā 
izstāšanās līgumā. Šis pasākumu kopums 
ir pieņemts ar apzīmējumu "Kapitāla tirgu 
atveseļošanas pakete".

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final, 27.5.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Linea Søgaard-Lidell

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu 
ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 
paaudzei”8 uzsvēra, ka likviditāte un 
piekļuve finansējumam būs nepārtraukta 
problēma nākamajos mēnešos. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi atbalstīt atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas izraisītā smagā ekonomiskā 
trieciena, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus 
pašreizējos finanšu tiesību aktos. Šis 
pasākumu kopums ir pieņemts ar 
apzīmējumu “Kapitāla tirgu atveseļošanas 
pakete”.

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu 
ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 
paaudzei"8 uzsvēra, ka likviditāte un 
piekļuve finansējumam būs nepārtraukta 
problēma nākamajos mēnešos. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi atbalstīt atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas izraisītā smagā ekonomiskā 
trieciena, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus 
pašreizējos finanšu tiesību aktos. Tādēļ 
grozījuma vispārējam mērķim ir jābūt 
nevajadzīgas birokrātijas likvidēšanai un 
pagaidu izņēmumu paredzēšanai, kurus 
uzskata par efektīviem, lai mazinātu 
ekonomikas satricinājumus. Grozījumam 
nevajadzētu ieviest izmaiņas, kas nozarei 
rada papildu slogus, un sarežģītu 
likumdošanas jautājumu risināšanu atstāt 



AM\1215497LV.docx 5/86 PE658.929v01-00

LV

plānotās FITD II pārskatīšanas laikā. Šis 
pasākumu kopums ir pieņemts ar 
apzīmējumu "Kapitāla tirgu atveseļošanas 
pakete".

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final, 27.5.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu 
ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 
paaudzei”8 uzsvēra, ka likviditāte un 
piekļuve finansējumam būs nepārtraukta 
problēma nākamajos mēnešos. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi atbalstīt atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas izraisītā smagā ekonomiskā 
trieciena, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus 
pašreizējos finanšu tiesību aktos. Šis 
pasākumu kopums ir pieņemts ar 
apzīmējumu “Kapitāla tirgu atveseļošanas 
pakete”.

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu 
ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai "Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 
paaudzei"8 uzsvēra, ka likviditāte un 
piekļuve finansējumam būs nepārtraukta 
problēma nākamajos mēnešos. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi atbalstīt atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas izraisītā smagā ekonomiskā 
trieciena, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus 
pašreizējos finanšu tiesību aktos. Šis 
pasākumu kopums ir pieņemts ar 
apzīmējumu "Kapitāla tirgu atveseļošanas 
pakete". Uzsver dažādās EIB un EIF 
iniciatīvas, kas šogad ir pieņemtas un kas 
tieši ietekmē uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
likviditāti.

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final, 27.5.2020.

Or. en



PE658.929v01-00 6/86 AM\1215497LV.docx

LV

Grozījums Nr. 18
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu 
ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai 
paaudzei”8 uzsvēra, ka likviditāte un 
piekļuve finansējumam būs nepārtraukta 
problēma nākamajos mēnešos. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi atbalstīt atveseļošanos no Covid-19 
pandēmijas izraisītā smagā ekonomiskā 
trieciena, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus 
pašreizējos finanšu tiesību aktos. Šis 
pasākumu kopums ir pieņemts ar 
apzīmējumu “Kapitāla tirgu atveseļošanas 
pakete”.

(1) Covid-19 pandēmija nopietni 
ietekmē cilvēkus, uzņēmumus, veselības 
aprūpes sistēmas un dalībvalstu ekonomiku 
un finanšu sistēmas. Komisija 2020. gada 
27. maija paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas 
lielā stunda — jāatjaunojas un jāsagatavo 
ceļš nākamajai paaudzei"8 uzsvēra, ka 
likviditāte un piekļuve finansējumam būs 
nepārtraukta problēma nākamajos 
mēnešos. Tādēļ ir ļoti svarīgi atbalstīt 
atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas 
izraisītā smagā ekonomiskā trieciena, 
samazinot birokrātiju ar dažiem 
mērķtiecīgiem grozījumiem pašreizējos 
finanšu tiesību aktos. Šis pasākumu 
kopums ir pieņemts ar apzīmējumu 
"Kapitāla tirgu atveseļošanas pakete".

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final, 27.5.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir ļoti svarīgi atbalstīt 
atveseļošanos no smagā ekonomikas 
satricinājuma, ko izraisīja Covid-19 
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pandēmija, nodrošinot, ka Eiropas 
uzņēmumi var šajā svarīgajā laikā piekļūt 
dažādiem finansēšanas mehānismiem. Lai 
novērstu jebkādus ekstrateritoriālos 
konfliktus, kas varētu ierobežot piekļuvi 
likviditātei, ir jāprecizē Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2014. gada 
15. maija Regulas (ES) Nr. 600/2014 par 
finanšu instrumentu tirgiem 23. pantā 
noteiktā akciju tirdzniecības pienākuma 
darbības joma. Jo īpaši būtu jāprecizē, ka 
tirdzniecības pienākuma darbības joma 
ietver tikai ES akcijas, kas apzīmētas ar 
ISIN identifikācijas kodu, ja vien 
tirdzniecību neveic valūtā, kura nav ES 
valūta, vai ja akcija ir kotēta arī trešās 
valsts biržā pirms 2020. gada 
31. decembra un tiek tirgota ES valūtā.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/65/ES9 par finanšu 
instrumentu tirgiem tika pieņemta 
2014. gadā, reaģējot uz finanšu krīzi, kas 
izvērsās 2007.–2008. gadā. Ar minēto 
direktīvu tika būtiski nostiprināta 
Savienības finanšu sistēma un garantēts 
augsts ieguldītāju aizsardzības līmenis visā 
Savienībā. Būtu jāapsver turpmāki 
centieni samazināt normatīvo aktu 
sarežģītību un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību atbilstības izmaksas, kā arī 
novērst konkurences izkropļojumus.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/65/ES9 par finanšu 
instrumentu tirgiem tika pieņemta 
2014. gadā, reaģējot uz finanšu krīzi, kas 
izvērsās 2007.–2008. gadā. Ar minēto 
direktīvu tika būtiski nostiprināta 
Savienības finanšu sistēma un garantēts 
augsts ieguldītāju aizsardzības līmenis visā 
Savienībā. Varētu apsvērt turpmākus 
centienus samazināt normatīvo aktu 
sarežģītību un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību atbilstības izmaksas, kā arī 
novērst konkurences izkropļojumus, ja 
vienlaikus tiek pienācīgi ņemta vērā 
ieguldītāju aizsardzība.

_________________ _________________
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 
15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem 
un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un 
Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 
12.6.2014., 349. lpp.).

Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 
15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem 
un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un 
Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 
12.6.2014., 349. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 21
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Attiecībā uz prasībām, kas bija 
paredzētas ieguldītāju aizsardzībai, 
Direktīva 2014/65/ES nav pilnībā 
sasniegusi savu mērķi pielāgot pasākumus, 
kuros pietiekamā mērā tiek ņemtas vērā 
katras ieguldītāju kategorijas (privāto 
klientu, profesionālo klientu un atbilstīgo 
darījumu partneru) īpatnības. Dažas no šīm 
prasībām ne vienmēr ir uzlabojušas 
ieguldītāju aizsardzību, bet dažkārt drīzāk 
ir kavējušas ieguldījumu lēmumu 
netraucētu izpildi. Tādēļ ir jāgroza dažas 
minētās direktīvas prasības, lai labāk 
līdzsvarotu prasību aizsargāt ieguldītājus, 
no vienas puses, un atvieglot ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanu un ieguldījumu 
darbību veikšanu, no otras puses.

(3) Attiecībā uz prasībām, kas bija 
paredzētas ieguldītāju aizsardzībai, 
Direktīva 2014/65/ES nav pilnībā 
sasniegusi savu mērķi pielāgot pasākumus, 
kuros pietiekamā mērā tiek ņemtas vērā 
katras ieguldītāju kategorijas (privāto 
klientu, profesionālo klientu un atbilstīgo 
darījumu partneru) īpatnības. Dažas no šīm 
prasībām ne vienmēr ir uzlabojušas 
ieguldītāju aizsardzību, bet dažkārt drīzāk 
ir kavējušas ieguldījumu lēmumu 
netraucētu izpildi. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību, piemērotības novērtējumā ir 
noteikti jāņem vērā privāto ieguldītāju 
parādu līmenis, jo īpaši ņemot vērā 
patērētāju parādu līmeņa 
paaugstināšanos Covid-19 dēļ. Turklāt 
dažas minētās direktīvas prasības varētu 
grozīt, lai atvieglotu ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanu un ieguldījumu 
darbību veikšanu, ja to dara līdzsvaroti, lai 
aizsargātu ieguldītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
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3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Komisijai būtu jāpārskata 
noteikumi par ieguldījumu izpēti, lai 
novērtētu kādas izpētes veida atbrīvošanu 
no nošķiršanas noteikuma. Šādas 
pārskatīšanas pamatā vajadzētu būt arī 
rezultātiem, kas iegūti sabiedriskā 
apspriešanā, kuru Komisija pati ir 
organizējusi par FITD un FITR tiesisko 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Produktu pārvaldības prasības var 
ierobežot korporatīvo obligāciju 
pārdošanu. Korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām parasti uzskata 
par drošiem un vienkāršiem produktiem, 
kas ir atbilstīgi privātiem klientiem. Šādas 
visaptverošas klauzulas aizsargā 
ieguldītājus pret zaudējumiem gadījumos, 
kad emitenti izvēlas pirmstermiņa 
atmaksu, nodrošinot, ka šiem 
ieguldītājiem tiek izmaksāts maksājums, 
kas ir vienāds ar to kuponu neto 
pašreizējo vērtību, kuru viņi būtu 
saņēmuši, ja obligācija nebūtu pieprasīta. 
Tādēļ produktu pārvaldības prasības vairs 
nebūtu jāpiemēro korporatīvām 
obligācijām ar šādām visaptverošām 
klauzulām.

(4) Produktu pārvaldības prasības var 
ierobežot vienkāršu produktu, piemēram, 
tā saukto "tiešo obligāciju", regulētos 
tirgos tirgotu obligāciju un nesarežģītu 
PVKIU, pārdošanu; lai vienkāršotu 
ieguldīšanas procesu privātiem 
ieguldītājiem un starpniekiem, produktu 
pārvaldības prasības vairs nebūtu 
jāpiemēro šīm produktu kategorijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Produktu pārvaldības prasības var 
ierobežot korporatīvo obligāciju 
pārdošanu. Korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām parasti uzskata 
par drošiem un vienkāršiem produktiem, 
kas ir atbilstīgi privātiem klientiem. Šādas 
visaptverošas klauzulas aizsargā 
ieguldītājus pret zaudējumiem gadījumos, 
kad emitenti izvēlas pirmstermiņa atmaksu, 
nodrošinot, ka šiem ieguldītājiem tiek 
izmaksāts maksājums, kas ir vienāds ar to 
kuponu neto pašreizējo vērtību, kuru viņi 
būtu saņēmuši, ja obligācija nebūtu 
pieprasīta. Tādēļ produktu pārvaldības 
prasības vairs nebūtu jāpiemēro 
korporatīvām obligācijām ar šādām 
visaptverošām klauzulām.

(4) Ievērojot konkrētus nosacījumus, 
korporatīvās obligācijas ar visaptverošām 
klauzulām varētu uzskatīt par produktiem, 
kas ir drošāki un vienkāršāki par citiem 
obligāciju veidiem un tādēļ varētu būt 
piemērotāki privātiem klientiem. Šādas 
visaptverošas klauzulas var ieguldītājiem 
piedāvāt zināmu aizsardzību pret 
zaudējumiem gadījumos, kad emitenti 
izvēlas pirmstermiņa atmaksu, nodrošinot, 
ka šiem ieguldītājiem tiek izmaksāts 
maksājums, kas ir vienāds ar to kuponu 
neto pašreizējo vērtību, kuru viņi būtu 
saņēmuši, ja obligācija nebūtu pieprasīta. 
Tādēļ produktu pārvaldības prasības vairs 
nebūtu jāpiemēro korporatīvām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām, 
ko nepārprotami var uzskatīt par 
drošākiem un vienkāršākiem produktiem, 
kas ieguldītājiem piedāvā pienācīgu 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Produktu pārvaldības prasības var 
ierobežot korporatīvo obligāciju 
pārdošanu. Korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām parasti uzskata 
par drošiem un vienkāršiem produktiem, 
kas ir atbilstīgi privātiem klientiem. Šādas 
visaptverošas klauzulas aizsargā 

(4) Produktu pārvaldības prasības ir 
svarīgs ieguldītāju aizsardzības 
instruments. Atbrīvojumi samazina 
produktu pārvaldības prasību efektivitāti 
un grauj vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus. Turklāt produktu pārvaldības 
prasības jau ir zemākas attiecībā uz 
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ieguldītājus pret zaudējumiem gadījumos, 
kad emitenti izvēlas pirmstermiņa 
atmaksu, nodrošinot, ka šiem 
ieguldītājiem tiek izmaksāts maksājums, 
kas ir vienāds ar to kuponu neto 
pašreizējo vērtību, kuru viņi būtu 
saņēmuši, ja obligācija nebūtu pieprasīta. 
Tādēļ produktu pārvaldības prasības vairs 
nebūtu jāpiemēro korporatīvām 
obligācijām ar šādām visaptverošām 
klauzulām.

mazāk sarežģītiem un riskantiem 
instrumentiem. Tādēļ gaidāmajā FITD 
pārskatīšanā būtu jāintegrē rūpīgs 
ietekmes novērtējums un riska analīze 
pirms konkrēti instrumenti tiek atbrīvoti 
no produktu pārvaldības prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Produktu pārvaldības prasības var 
ierobežot korporatīvo obligāciju 
pārdošanu. Korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām parasti uzskata 
par drošiem un vienkāršiem produktiem, 
kas ir atbilstīgi privātiem klientiem. Šādas 
visaptverošas klauzulas aizsargā 
ieguldītājus pret zaudējumiem gadījumos, 
kad emitenti izvēlas pirmstermiņa atmaksu, 
nodrošinot, ka šiem ieguldītājiem tiek 
izmaksāts maksājums, kas ir vienāds ar to 
kuponu neto pašreizējo vērtību, kuru viņi 
būtu saņēmuši, ja obligācija nebūtu 
pieprasīta. Tādēļ produktu pārvaldības 
prasības vairs nebūtu jāpiemēro 
korporatīvām obligācijām ar šādām 
visaptverošām klauzulām.

(4) Produktu pārvaldības prasības var 
ierobežot korporatīvo obligāciju 
pārdošanu. Korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām parasti uzskata 
par drošiem un vienkāršiem produktiem, 
kas ir atbilstīgi privātiem klientiem. Šādas 
visaptverošas klauzulas aizsargā 
ieguldītājus pret zaudējumiem gadījumos, 
kad emitenti izvēlas pirmstermiņa atmaksu, 
nodrošinot, ka šiem ieguldītājiem tiek 
izmaksāts maksājums, kas ir vienāds ar to 
kuponu neto pašreizējo vērtību, kuru viņi 
būtu saņēmuši, ja obligācija nebūtu 
pieprasīta. Tādēļ dažas produktu 
pārvaldības prasības vairs nebūtu 
jāpiemēro korporatīvām obligācijām ar 
šādām visaptverošām klauzulām.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher
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Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Kad produktiem, kas atzīti par 
vienkāršiem, piemēro produktu 
pārvaldības prasības, ir jānodrošina 
proporcionalitāte. Šajā nolūkā EVTI 
vajadzētu sagatavot Komisijas Deleģētās 
regulas (ES) 2017/565 grozījumus ar 
mērķi ieviest proporcionālāku režīmu 
attiecībā uz regulētos tirgos tirgotām 
akcijām, tiešajām obligācijām un akcijām 
vai daļām PVKIU.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Gan Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes (EVTI) izsludinātais 
uzaicinājums sniegt pierādījumus par 
pamudinājumu un izmaksu un maksu 
atklāšanas prasību ietekmi saskaņā ar 
Direktīvu 2014/65/ES, gan Komisijas 
organizētā sabiedriskā apspriešana 
apstiprināja, ka profesionālajiem 
klientiem un atbilstīgajiem darījumu 
partneriem nav nepieciešama 
standartizēta un obligāta informācija par 
izmaksām, jo viņi jau saņem 
nepieciešamo informāciju sarunās ar 
savu pakalpojumu sniedzēju. Minētā 
informācija ir pielāgota viņu vajadzībām 
un bieži vien ir detalizētāka. Tādēļ 
atbilstīgie darījumu partneri un 
profesionālie klienti būtu jāatbrīvo no šīm 
izmaksu un maksu atklāšanas prasībām, 
izņemot tās, kas saistītas ar ieguldījumu 

(5) Mudina Eiropas Komisiju FITD 
pārskatīšanā novērtēt pamudinājumu 
ietekmi uz konsultāciju objektivitāti un 
godīgumu Eiropas Savienībā.
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konsultāciju un portfeļa pārvaldības 
pakalpojumiem, jo profesionālajiem 
klientiem, kas noslēdz ieguldījumu 
portfeļa pārvaldības vai ieguldījumu 
konsultāciju attiecības, nav obligāti jābūt 
ar pietiekamu kompetenci vai zināšanām, 
lai viņus atbrīvotu no informācijas 
atklāšanas par izmaksām un maksām.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Gan Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes (EVTI) izsludinātais uzaicinājums 
sniegt pierādījumus par pamudinājumu un 
izmaksu un maksu atklāšanas prasību 
ietekmi saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, 
gan Komisijas organizētā sabiedriskā 
apspriešana apstiprināja, ka 
profesionālajiem klientiem un 
atbilstīgajiem darījumu partneriem nav 
nepieciešama standartizēta un obligāta 
informācija par izmaksām, jo viņi jau 
saņem nepieciešamo informāciju sarunās ar 
savu pakalpojumu sniedzēju. Minētā 
informācija ir pielāgota viņu vajadzībām 
un bieži vien ir detalizētāka. Tādēļ 
atbilstīgie darījumu partneri un 
profesionālie klienti būtu jāatbrīvo no šīm 
izmaksu un maksu atklāšanas prasībām, 
izņemot tās, kas saistītas ar ieguldījumu 
konsultāciju un portfeļa pārvaldības 
pakalpojumiem, jo profesionālajiem 
klientiem, kas noslēdz ieguldījumu 
portfeļa pārvaldības vai ieguldījumu 
konsultāciju attiecības, nav obligāti jābūt 
ar pietiekamu kompetenci vai zināšanām, 
lai viņus atbrīvotu no informācijas 
atklāšanas par izmaksām un maksām.

(5) Gan Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes (EVTI) izsludinātais uzaicinājums 
sniegt pierādījumus par pamudinājumu un 
izmaksu un maksu atklāšanas prasību 
ietekmi saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, 
gan Komisijas organizētā sabiedriskā 
apspriešana apstiprināja, ka 
profesionālajiem klientiem un 
atbilstīgajiem darījumu partneriem nav 
nepieciešama standartizēta un obligāta 
informācija par izmaksām, jo viņi jau 
saņem nepieciešamo informāciju sarunās ar 
savu pakalpojumu sniedzēju. Minētā 
informācija ir pielāgota viņu vajadzībām 
un bieži vien ir detalizētāka. Tādēļ 
atbilstīgie darījumu partneri un 
profesionālie klienti būtu jāatbrīvo no šīm 
izmaksu un maksu atklāšanas prasībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Gan Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes (EVTI) izsludinātais uzaicinājums 
sniegt pierādījumus par pamudinājumu un 
izmaksu un maksu atklāšanas prasību 
ietekmi saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, 
gan Komisijas organizētā sabiedriskā 
apspriešana apstiprināja, ka 
profesionālajiem klientiem un 
atbilstīgajiem darījumu partneriem nav 
nepieciešama standartizēta un obligāta 
informācija par izmaksām, jo viņi jau 
saņem nepieciešamo informāciju sarunās ar 
savu pakalpojumu sniedzēju. Minētā 
informācija ir pielāgota viņu vajadzībām 
un bieži vien ir detalizētāka. Tādēļ 
atbilstīgie darījumu partneri un 
profesionālie klienti būtu jāatbrīvo no šīm 
izmaksu un maksu atklāšanas prasībām, 
izņemot tās, kas saistītas ar ieguldījumu 
konsultāciju un portfeļa pārvaldības 
pakalpojumiem, jo profesionālajiem 
klientiem, kas noslēdz ieguldījumu portfeļa 
pārvaldības vai ieguldījumu konsultāciju 
attiecības, nav obligāti jābūt ar pietiekamu 
kompetenci vai zināšanām, lai viņus 
atbrīvotu no informācijas atklāšanas par 
izmaksām un maksām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Klienti, kuriem ir pastāvīgas 
attiecības ar ieguldījumu brokeru 
sabiedrību, periodiski vai uz 
izraaisītājnotikumu pamata saņem 
obligātos pārskatus par sniegtajiem 
pakalpojumiem. Ne ieguldījumu brokeru 
sabiedrības, ne to profesionālie klienti 
šādus pakalpojumu pārskatus neatzīst par 
lietderīgiem. Šie pārskati ir jo īpaši 
nelietderīgi profesionālajiem klientiem, kas 
darbojas ļoti nepastāvīgos tirgos, jo tie tiek 
sniegti ļoti bieži un lielā skaitā. 
Profesionālo klientu reakcija uz šiem 
pakalpojumu pārskatiem bieži vien ir 
tāda, ka viņi vai nu tos vispār neizlasa, vai 
arī pieņem ātrus lēmumus par 
ieguldījumiem, nevis turpina īstenot 
ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju. 
Atbilstīgajiem darījumu partneriem tāpēc 
vairs nebūtu jāsaņem šādi pakalpojumu 
pārskati. Tomēr profesionālajiem 
klientiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties 
saņemt šādus pakalpojumu pārskatus.

(7) Klienti, kuriem ir pastāvīgas 
attiecības ar ieguldījumu brokeru 
sabiedrību, periodiski vai uz 
izraisītājnotikumu pamata saņem obligātos 
pārskatus par sniegtajiem pakalpojumiem. 
Ne ieguldījumu brokeru sabiedrības, ne to 
profesionālie klienti šādus pakalpojumu 
pārskatus neatzīst par lietderīgiem. Šie 
pārskati varētu būt nelietderīgi 
profesionālajiem klientiem, kas darbojas 
ļoti nepastāvīgos tirgos, jo tie tiek sniegti 
ļoti bieži un lielā skaitā. Atbilstīgajiem 
darījumu partneriem tāpēc vajadzētu būt 
iespējai vairs nesaņemt šādus 
pakalpojumu pārskatus. Tomēr 
profesionālajiem klientiem vajadzētu būt 
iespējai izvēlēties saņemt šādus 
pakalpojumu pārskatus.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai atvieglotu saziņu starp 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to 
klientiem un tādējādi arī pašu ieguldījumu 
procesu, informācija par ieguldījumiem 
vairs nebūtu jāsniedz papīra formātā, bet kā 
noklusējuma iespēja būtu jāparedz, ka to 
sniedz elektroniski. Privātajiem klientiem 

(9) Lai atvieglotu saziņu starp 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām un to 
klientiem un tādējādi arī pašu ieguldījumu 
procesu, informācija par ieguldījumiem 
vairs nebūtu jāsniedz papīra formātā, bet kā 
noklusējuma iespēja būtu jāparedz, ka to 
sniedz elektroniski. Privātajiem klientiem 
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tomēr vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai 
arī turpmāk informācija tiktu sniegta 
papīra formātā.

tomēr vajadzētu būt iespējai turpināt 
saņemt informāciju papīra formātā, ja vien 
tie tiešsaistē neizvēlas informāciju saņemt 
elektroniskā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) FITD II paredz iespēju 
pieredzējušus klientus klasificēt kā 
profesionālus ieguldītājus, kam piemēro 
vieglāku regulatīvo režīmu. Šādas 
klasificēšanas robežlielumi ir izrādījušies 
tik augsti, ka būtībā liedz klientus 
klasificēt kā profesionālus ieguldītājus. 
Tādēļ vajadzētu samazināt darījumu 
skaita kritēriju līdz 15 darījumiem gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) FITD II paredz, ka ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kas sniedz portfeļa 
pārvaldības pakalpojumu, ir jāinformē 
klients, ja tā portfeļa vērtība samazinās 
par 10 % (un pie katriem nākamajiem 
10 %). Pandēmijas radītā tirgus 
svārstīguma pieredze pierāda, ka šis 
robežlielums ir bijis pārāk jutīgs, un tas 
var mudināt klientus bieži pielāgot savu 
portfeļu sastāvu, potenciāli pārdodot 
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instrumentus ar zaudējumiem. Tas varētu 
nebūt klienta ilgtermiņa interesēs, tādēļ 
ziņošanas robežlielumu paaugstina līdz 
sākotnējam vērtības samazinājumam 
20 % apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ziņošana par zaudējumiem dienas 
beigās sniedz vērtīgu informāciju 
klientiem, uzlabojot pārredzamību un 
uzticamību gala klientiem, kad viņi veic 
ieguldījumus. Klienti būtu jāinformē par 
viņu portfeļa ienesīgumu un viņu 
sākotnējo ieguldījumu vērtības 
samazināšanos. Portfeļa pārvaldības 
gadījumā šāds informēšanas pienākums 
iestājas, ja vērtības samazināšanās ir 
10 % un pie katriem nākamajiem 10 % no 
visa portfeļa kopējās vērtības, un tas 
nebūtu jāpiemēro individuālajai 
līdzdalībai. Deleģētās regulas 
(ES) 2017/565 62. pantā noteiktās 
prasības ir ļoti svarīgas, tādēļ tās ir 
jāiekļauj šajā direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Šajā pārskatīšanā neparedz 
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nekādas izmaiņas zaudējumu ziņošanas 
robežlielumos, tāpat kā tos nenosaka ari 
1. līmeņa tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Lai gan ieguldījumu izpētes 
nošķiršanas režīms ir sekmējis 
pārredzamību saistībā ar izpētes 
faktiskajām izmaksām, tas ir arī kavējis 
pašu kapitāla izpētes nodrošināšanu 
mazākiem uzņēmumiem. Tādēļ attiecībā 
uz mazas un vidējas kapitalizācijas 
sabiedrībām ar tirgus kapitalizāciju līdz 
10 miljardu EUR  apmērā būtu jāparedz 
īpašs atbrīvojums no nošķiršanas 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Regulas priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Tūlīt pēc Covid-19 pandēmijas 
emitenti un jo īpaši mazas un vidējas 
kapitalizācijas sabiedrības ir jāatbalsta ar 
spēcīgiem kapitāla tirgiem. Mazas un 
vidējas kapitalizācijas emitentu, kā arī 
fiksētu ienākumu (tostarp likmju, kredīta 
un aizdevumu) izpēte ir būtiska, lai 
palīdzētu emitentiem tikt pie ieguldītājiem. 
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Šāda izpēte palielina emitentu 
pamanāmību un tādējādi nodrošina 
pietiekamu ieguldījumu un likviditātes 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Regulas priekšlikums
9.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9d) Mazas un vidējas kapitalizācijas 
emitentu, kā arī fiksēta ienākuma 
instrumentu izpēte jau vairākus gadus 
pasliktinās. Lai samazinātu slogu 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām un 
veicinātu mazas un vidējas kapitalizācijas 
emitentu, kā arī fiksēta ienākuma 
instrumentu izpētes tvērumu, būtu 
jāatvieglo ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām noteiktās izpētes prasības. Ja 
izpēti veic tikai par mazas un vidējas 
kapitalizācijas emitentiem vai fiksēta 
ienākuma instrumentiem, ieguldījumu 
brokeru sabiedrības varētu vai nu ievērot 
jau paredzētos noteikumus, vai izvēlēties 
alternatīvu un atvieglotu režīmu. Šim 
alternatīvajam režīmam ir jābūt 
optimālam, lai ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, pat tirgojot mazas un vidējas 
kapitalizācijas emitentus, nebūtu 
pienākuma izdarīt IT izmaiņas to 
pasūtījumu un grāmatvedības sistēmās, ja 
tās nevēlas to darīt. Tādēļ atbrīvojums 
galvenokārt sniegtu labumu ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kas specializējas 
mazas un vidējas kapitalizācijas 
ieguldījumos, bet nodrošinātu arī izvēles 
iespēju lielākām sabiedrībām, kurām ir 
īpaša mazas un vidējas kapitalizācijas 
tirdzniecības nodaļa.

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
9.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9e) Saskaņā ar šo jauno atviegloto 
režīmu ieguldījumu brokeru sabiedrībām 
jo īpaši būtu atļauts kopīgi maksāt par 
izpēti un par izpildes pakalpojumiem. Lai 
nodrošinātu pārredzamību, šāda kopīga 
maksāšana būtu atļauta, tikai ņemot vērā 
konkrētus nosacījumus saistībā ar izpētes 
nodrošinātāja informāciju, kā arī 
ieguldījumu brokeru sabiedrību klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Komisija pārskata 
ieguldījumu izpētes režīmu, lai novērtētu 
kādas izpētes veida atbrīvošanu no 
nošķiršanas noteikuma. Šādas 
pārskatīšanas pamatā vajadzētu būt arī 
rezultātiem, kas iegūti sabiedriskā 
apspriešanā, kuru Komisija pati ir 
organizējusi par FITD un FITR tiesisko 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Komisija pārskata 
ieguldījumu izpētes režīmu, lai novērtētu 
kādas izpētes veida atbrīvošanu no 
nošķiršanas noteikuma. Šādas 
pārskatīšanas pamatā vajadzētu būt arī 
rezultātiem, kas iegūti sabiedriskā 
apspriešanā, kuru Komisija pati ir 
organizējusi par FITD un FITR tiesisko 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīva 2014/65/ES ļauj 
personām, kas profesionāli tirgojas ar 
preču atvasinātajiem instrumentiem, 
emisiju kvotām un emisiju kvotu 
atvasinātajiem instrumentiem, izmantot 
atbrīvojumu no atļaujas saņemšanas kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja viņu 
tirdznieciskā darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. 
Personām, kuras piesakās palīgdarbības 
pārbaudei, katru gadu ir jāpaziņo 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tās 
izmanto šo iespēju, un ir jāsniedz 
nepieciešamā informācija, lai izturētu 
abas kvantitatīvās pārbaudes, kurās 
nosaka, vai viņu tirdzniecības darbība ir 
palīgdarbība attiecībā pret viņu 
pamatdarbību. Pirmajā pārbaudē 
uzņēmuma spekulatīvās tirdznieciskās 
darbības lielumu salīdzina ar kopējo 
tirdzniecisko darbību Savienībā, 
pamatojoties uz aktīvu klasi. Otrajā 

svītrots
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pārbaudē salīdzina šīs spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu, iekļaujot 
visas aktīvu klases, ar kopējo finanšu 
instrumentu tirdzniecisko darbību, ko 
uzņēmums veic grupas līmenī. Otrajai 
pārbaudei ir arī alternatīvs veids, kurā 
paredzēts salīdzināt aplēsto kapitālu, kas 
izmantots spekulatīvai tirdznieciskai 
darbībai, ar faktisko kapitāla daudzumu, 
ko grupas līmenī izmanto pamatdarbībai. 
Šie kvantitatīvie testi ir īpaši sarežģīti, 
turklāt tie nav mainījuši status quo 
attiecībā uz personām, kurām ir tiesības 
uz atbrīvojumu. Tādēļ atbrīvojums ir 
jāpamato tikai ar kvalitatīviem 
elementiem. Personas, kuras ir tiesīgas uz 
atbrīvojumu, tostarp tirgus veidotāji, veic 
darījumus savā vārdā vai sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus, kas nav 
darījumi viņu vārdā, savas pamatdarbības 
klientiem vai piegādātājiem. Atbrīvojums 
abos gadījumos ir pieejams atsevišķi un 
kopumā, ja grupas līmenī tas ir uzskatāms 
par palīgdarbības veidu. Minētajam 
atbrīvojumam nevajadzētu būt pieejamam 
personām, kas izmanto augstas 
intensitātes algoritmiskās tirdzniecības 
metodi vai ietilpst grupā, kuras 
pamatdarbība ir ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana vai banku 
darbība vai kura darbojas kā tirgus 
veidotāja attiecībā uz preču 
atvasinātajiem instrumentiem. Būtu 
jāsvītro visi noteikumi par 
kvantitatīvajiem elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



AM\1215497LV.docx 23/86 PE658.929v01-00

LV

(10) Direktīva 2014/65/ES ļauj 
personām, kas profesionāli tirgojas ar 
preču atvasinātajiem instrumentiem, 
emisiju kvotām un emisiju kvotu 
atvasinātajiem instrumentiem, izmantot 
atbrīvojumu no atļaujas saņemšanas kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja viņu 
tirdznieciskā darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. 
Personām, kuras piesakās palīgdarbības 
pārbaudei, katru gadu ir jāpaziņo 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tās 
izmanto šo iespēju, un ir jāsniedz 
nepieciešamā informācija, lai izturētu 
abas kvantitatīvās pārbaudes, kurās 
nosaka, vai viņu tirdzniecības darbība ir 
palīgdarbība attiecībā pret viņu 
pamatdarbību. Pirmajā pārbaudē 
uzņēmuma spekulatīvās tirdznieciskās 
darbības lielumu salīdzina ar kopējo 
tirdzniecisko darbību Savienībā, 
pamatojoties uz aktīvu klasi. Otrajā 
pārbaudē salīdzina šīs spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu, iekļaujot 
visas aktīvu klases, ar kopējo finanšu 
instrumentu tirdzniecisko darbību, ko 
uzņēmums veic grupas līmenī. Otrajai 
pārbaudei ir arī alternatīvs veids, kurā 
paredzēts salīdzināt aplēsto kapitālu, kas 
izmantots spekulatīvai tirdznieciskai 
darbībai, ar faktisko kapitāla daudzumu, 
ko grupas līmenī izmanto pamatdarbībai. 
Šie kvantitatīvie testi ir īpaši sarežģīti, 
turklāt tie nav mainījuši status quo 
attiecībā uz personām, kurām ir tiesības 
uz atbrīvojumu. Tādēļ atbrīvojums ir 
jāpamato tikai ar kvalitatīviem 
elementiem. Personas, kuras ir tiesīgas uz 
atbrīvojumu, tostarp tirgus veidotāji, veic 
darījumus savā vārdā vai sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus, kas nav 
darījumi viņu vārdā, savas pamatdarbības 
klientiem vai piegādātājiem. Atbrīvojums 
abos gadījumos ir pieejams atsevišķi un 
kopumā, ja grupas līmenī tas ir uzskatāms 
par palīgdarbības veidu. Minētajam 
atbrīvojumam nevajadzētu būt pieejamam 
personām, kas izmanto augstas 
intensitātes algoritmiskās tirdzniecības 

svītrots
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metodi vai ietilpst grupā, kuras 
pamatdarbība ir ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana vai banku 
darbība vai kura darbojas kā tirgus 
veidotāja attiecībā uz preču 
atvasinātajiem instrumentiem. Būtu 
jāsvītro visi noteikumi par 
kvantitatīvajiem elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīva 2014/65/ES ļauj 
personām, kas profesionāli tirgojas ar 
preču atvasinātajiem instrumentiem, 
emisiju kvotām un emisiju kvotu 
atvasinātajiem instrumentiem, izmantot 
atbrīvojumu no atļaujas saņemšanas kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja viņu 
tirdznieciskā darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. 
Personām, kuras piesakās palīgdarbības 
pārbaudei, katru gadu ir jāpaziņo 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tās 
izmanto šo iespēju, un ir jāsniedz 
nepieciešamā informācija, lai izturētu abas 
kvantitatīvās pārbaudes, kurās nosaka, vai 
viņu tirdzniecības darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. Pirmajā 
pārbaudē uzņēmuma spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu salīdzina ar 
kopējo tirdzniecisko darbību Savienībā, 
pamatojoties uz aktīvu klasi. Otrajā 
pārbaudē salīdzina šīs spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu, iekļaujot 
visas aktīvu klases, ar kopējo finanšu 
instrumentu tirdzniecisko darbību, ko 
uzņēmums veic grupas līmenī. Otrajai 
pārbaudei ir arī alternatīvs veids, kurā 
paredzēts salīdzināt aplēsto kapitālu, kas 

(10) Direktīva 2014/65/ES ļauj 
personām, kas profesionāli tirgojas ar 
preču atvasinātajiem instrumentiem, 
emisiju kvotām un emisiju kvotu 
atvasinātajiem instrumentiem, izmantot 
atbrīvojumu no atļaujas saņemšanas kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja viņu 
tirdznieciskā darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. 
Personām, kuras piesakās palīgdarbības 
pārbaudei, katru gadu ir jāpaziņo 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tās 
izmanto šo iespēju, un ir jāsniedz 
nepieciešamā informācija, lai izturētu abas 
kvantitatīvās pārbaudes, kurās nosaka, vai 
viņu tirdzniecības darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. Pirmajā 
pārbaudē uzņēmuma spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu salīdzina ar 
kopējo tirdzniecisko darbību Savienībā, 
pamatojoties uz aktīvu klasi. Otrajā 
pārbaudē salīdzina šīs spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu, iekļaujot 
visas aktīvu klases, ar kopējo finanšu 
instrumentu tirdzniecisko darbību, ko 
uzņēmums veic grupas līmenī. Otrajai 
pārbaudei ir arī alternatīvs veids, kurā 
paredzēts salīdzināt aplēsto kapitālu, kas 



AM\1215497LV.docx 25/86 PE658.929v01-00

LV

izmantots spekulatīvai tirdznieciskai 
darbībai, ar faktisko kapitāla daudzumu, ko 
grupas līmenī izmanto pamatdarbībai. Šie 
kvantitatīvie testi ir īpaši sarežģīti, turklāt 
tie nav mainījuši status quo attiecībā uz 
personām, kurām ir tiesības uz 
atbrīvojumu. Tādēļ atbrīvojums ir 
jāpamato tikai ar kvalitatīviem 
elementiem. Personas, kuras ir tiesīgas uz 
atbrīvojumu, tostarp tirgus veidotāji, veic 
darījumus savā vārdā vai sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus, kas nav 
darījumi viņu vārdā, savas pamatdarbības 
klientiem vai piegādātājiem. Atbrīvojums 
abos gadījumos ir pieejams atsevišķi un 
kopumā, ja grupas līmenī tas ir uzskatāms 
par palīgdarbības veidu. Minētajam 
atbrīvojumam nevajadzētu būt pieejamam 
personām, kas izmanto augstas intensitātes 
algoritmiskās tirdzniecības metodi vai 
ietilpst grupā, kuras pamatdarbība ir 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana vai 
banku darbība vai kura darbojas kā tirgus 
veidotāja attiecībā uz preču atvasinātajiem 
instrumentiem. Būtu jāsvītro visi noteikumi 
par kvantitatīvajiem elementiem.

izmantots spekulatīvai tirdznieciskai 
darbībai, ar faktisko kapitāla daudzumu, ko 
grupas līmenī izmanto pamatdarbībai. Šie 
kvantitatīvie testi būtu jāsaglabā kā 
pamatnoteikums palīgdarbību 
atbrīvošanai. Alternatīvi valstu 
uzraudzības iestādēm var būt atļauts 
balstīties uz kvalitatīviem elementiem 
saskaņā ar skaidri paredzētiem 
nosacījumiem. EVTI ir jābūt pilnvarotai 
sniegt norādījumus par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem valsts iestādes varētu 
piemērot kvalitatīvu pieeju, kā arī 
izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu 
projektu par kvalitātes kritērijiem. 
Personas, kuras ir tiesīgas uz atbrīvojumu, 
tostarp tirgus veidotāji, veic darījumus savā 
vārdā vai sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kas nav darījumi viņu 
vārdā, savas pamatdarbības klientiem vai 
piegādātājiem. Atbrīvojums abos 
gadījumos būtu pieejams atsevišķi un 
kopumā, ja grupas līmenī tas ir uzskatāms 
par palīgdarbības veidu. Minētajam 
atbrīvojumam nevajadzētu būt pieejamam 
personām, kas izmanto augstas intensitātes 
algoritmiskās tirdzniecības metodi vai 
ietilpst grupā, kuras pamatdarbība ir 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana vai 
banku darbība vai kura darbojas kā tirgus 
veidotāja attiecībā uz preču atvasinātajiem 
instrumentiem. Būtu jāsvītro visi noteikumi 
par kvantitatīvajiem elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīva 2014/65/ES ļauj 
personām, kas profesionāli tirgojas ar 
preču atvasinātajiem instrumentiem, 

(10) Direktīva 2014/65/ES ļauj 
personām, kas profesionāli tirgojas ar 
preču atvasinātajiem instrumentiem, 
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emisiju kvotām un emisiju kvotu 
atvasinātajiem instrumentiem, izmantot 
atbrīvojumu no atļaujas saņemšanas kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja viņu 
tirdznieciskā darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. 
Personām, kuras piesakās palīgdarbības 
pārbaudei, katru gadu ir jāpaziņo 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tās 
izmanto šo iespēju, un ir jāsniedz 
nepieciešamā informācija, lai izturētu abas 
kvantitatīvās pārbaudes, kurās nosaka, vai 
viņu tirdzniecības darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. Pirmajā 
pārbaudē uzņēmuma spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu salīdzina ar 
kopējo tirdzniecisko darbību Savienībā, 
pamatojoties uz aktīvu klasi. Otrajā 
pārbaudē salīdzina šīs spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu, iekļaujot 
visas aktīvu klases, ar kopējo finanšu 
instrumentu tirdzniecisko darbību, ko 
uzņēmums veic grupas līmenī. Otrajai 
pārbaudei ir arī alternatīvs veids, kurā 
paredzēts salīdzināt aplēsto kapitālu, kas 
izmantots spekulatīvai tirdznieciskai 
darbībai, ar faktisko kapitāla daudzumu, ko 
grupas līmenī izmanto pamatdarbībai. Šie 
kvantitatīvie testi ir īpaši sarežģīti, turklāt 
tie nav mainījuši status quo attiecībā uz 
personām, kurām ir tiesības uz 
atbrīvojumu. Tādēļ atbrīvojums ir jāpamato 
tikai ar kvalitatīviem elementiem. 
Personas, kuras ir tiesīgas uz atbrīvojumu, 
tostarp tirgus veidotāji, veic darījumus savā 
vārdā vai sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kas nav darījumi viņu 
vārdā, savas pamatdarbības klientiem vai 
piegādātājiem. Atbrīvojums abos 
gadījumos ir pieejams atsevišķi un 
kopumā, ja grupas līmenī tas ir uzskatāms 
par palīgdarbības veidu. Minētajam 
atbrīvojumam nevajadzētu būt pieejamam 
personām, kas izmanto augstas intensitātes 
algoritmiskās tirdzniecības metodi vai 
ietilpst grupā, kuras pamatdarbība ir 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana vai 
banku darbība vai kura darbojas kā tirgus 
veidotāja attiecībā uz preču atvasinātajiem 

emisiju kvotām un emisiju kvotu 
atvasinātajiem instrumentiem, izmantot 
atbrīvojumu no atļaujas saņemšanas kā 
ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja viņu 
tirdznieciskā darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. 
Personām, kuras piesakās palīgdarbības 
pārbaudei, katru gadu ir jāpaziņo 
attiecīgajai kompetentajai iestādei, ka tās 
izmanto šo iespēju, un ir jāsniedz 
nepieciešamā informācija, lai izturētu abas 
kvantitatīvās pārbaudes, kurās nosaka, vai 
viņu tirdzniecības darbība ir palīgdarbība 
attiecībā pret viņu pamatdarbību. Pirmajā 
pārbaudē uzņēmuma spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu salīdzina ar 
kopējo tirdzniecisko darbību Savienībā, 
pamatojoties uz aktīvu klasi. Otrajā 
pārbaudē salīdzina šīs spekulatīvās 
tirdznieciskās darbības lielumu, iekļaujot 
visas aktīvu klases, ar kopējo finanšu 
instrumentu tirdzniecisko darbību, ko 
uzņēmums veic grupas līmenī. Otrajai 
pārbaudei ir arī alternatīvs veids, kurā 
paredzēts salīdzināt aplēsto kapitālu, kas 
izmantots spekulatīvai tirdznieciskai 
darbībai, ar faktisko kapitāla daudzumu, ko 
grupas līmenī izmanto pamatdarbībai. Šie 
kvantitatīvie testi ir īpaši sarežģīti, turklāt 
tie nav mainījuši status quo attiecībā uz 
personām, kurām ir tiesības uz 
atbrīvojumu. Tādēļ atbrīvojums ir jāpamato 
tikai ar kvalitatīviem elementiem. Lai 
panāktu vienotu Eiropas pieeju visās 
dalībvalstīs, EVTI sniedz kvalitatīvus 
norādījumus. Personas, kuras ir tiesīgas uz 
atbrīvojumu, tostarp tirgus veidotāji, veic 
darījumus savā vārdā vai sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus, kas nav 
darījumi viņu vārdā, savas pamatdarbības 
klientiem vai piegādātājiem. Atbrīvojums 
abos gadījumos ir pieejams atsevišķi un 
kopumā, ja grupas līmenī tas ir uzskatāms 
par palīgdarbības veidu. Minētajam 
atbrīvojumam nevajadzētu būt pieejamam 
personām, kas izmanto augstas intensitātes 
algoritmiskās tirdzniecības metodi vai 
ietilpst grupā, kuras pamatdarbība ir 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana vai 
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instrumentiem. Būtu jāsvītro visi noteikumi 
par kvantitatīvajiem elementiem.

banku darbība vai kura darbojas kā tirgus 
veidotāja attiecībā uz preču atvasinātajiem 
instrumentiem. Būtu jāsvītro visi noteikumi 
par kvantitatīvajiem elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pašlaik kompetentajām iestādēm ir 
jānosaka un jāpiemēro pozīciju limiti neto 
pozīcijas lielumam, kuru persona jebkurā 
laikā var turēt preču atvasinātos 
instrumentos, kurus tirgo tirdzniecības 
vietās, un ekonomiski līdzvērtīgos 
ārpusbiržas (EEOTC) līgumos, ko 
noteikusi Komisija. Tā kā pozīciju limitu 
režīms ir izrādījies nelabvēlīgs jaunu 
preču tirgu attīstības kontekstā, jaunie 
preču tirgi ir jāizslēdz no pozīciju limitu 
režīma. Tā vietā pozīciju limiti ir 
jāpiemēro tikai tiem preču atvasinātajiem 
instrumentiem, kurus uzskata par 
nozīmīgiem vai kritiski svarīgiem preču 
atvasinātajiem instrumentiem, un to 
EEOTC līgumiem. Nozīmīgi vai kritiski 
svarīgi atvasinātie instrumenti ir 
enerģētikas preču atvasinātie instrumenti, 
kuru atvērtās pozīcijas ir vismaz 
300 000 partiju viena gada laikā. Ņemot 
vērā to ārkārtīgi svarīgo nozīmi 
iedzīvotājiem, lauksaimniecības preces, 
kuru pamatā ir cilvēkiem paredzēta 
pārtika, un to EEOTC līgumi paliks 
pašreizējā pozīciju limitu režīmā. EVTI 
būtu jāpilnvaro izstrādāt regulatīvo 
standartu projektus, lai definētu tās 
lauksaimniecības preces, kuru pamatā ir 
cilvēkiem paredzēta pārtika un uz kurām 
attiecas pozīciju limiti, un tos kritiski 
svarīgos vai nozīmīgos atvasinātos 

svītrots
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instrumentus, uz kuriem attiecas pozīciju 
limiti. Attiecībā uz nozīmīgiem un kritiski 
svarīgiem atvasinātajiem instrumentiem 
EVTI būtu jāņem vērā 300 000 partiju 
atvērtās pozīcijas viena gada laikā, tirgus 
dalībnieku skaits un pamatā esošās 
preces.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pašlaik kompetentajām iestādēm ir 
jānosaka un jāpiemēro pozīciju limiti neto 
pozīcijas lielumam, kuru persona jebkurā 
laikā var turēt preču atvasinātos 
instrumentos, kurus tirgo tirdzniecības 
vietās, un ekonomiski līdzvērtīgos 
ārpusbiržas (EEOTC) līgumos, ko 
noteikusi Komisija. Tā kā pozīciju limitu 
režīms ir izrādījies nelabvēlīgs jaunu 
preču tirgu attīstības kontekstā, jaunie 
preču tirgi ir jāizslēdz no pozīciju limitu 
režīma. Tā vietā pozīciju limiti ir 
jāpiemēro tikai tiem preču atvasinātajiem 
instrumentiem, kurus uzskata par 
nozīmīgiem vai kritiski svarīgiem preču 
atvasinātajiem instrumentiem, un to 
EEOTC līgumiem. Nozīmīgi vai kritiski 
svarīgi atvasinātie instrumenti ir 
enerģētikas preču atvasinātie instrumenti, 
kuru atvērtās pozīcijas ir vismaz 
300 000 partiju viena gada laikā. Ņemot 
vērā to ārkārtīgi svarīgo nozīmi 
iedzīvotājiem, lauksaimniecības preces, 
kuru pamatā ir cilvēkiem paredzēta 
pārtika, un to EEOTC līgumi paliks 
pašreizējā pozīciju limitu režīmā. EVTI 
būtu jāpilnvaro izstrādāt regulatīvo 
standartu projektus, lai definētu tās 

svītrots
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lauksaimniecības preces, kuru pamatā ir 
cilvēkiem paredzēta pārtika un uz kurām 
attiecas pozīciju limiti, un tos kritiski 
svarīgos vai nozīmīgos atvasinātos 
instrumentus, uz kuriem attiecas pozīciju 
limiti. Attiecībā uz nozīmīgiem un kritiski 
svarīgiem atvasinātajiem instrumentiem 
EVTI būtu jāņem vērā 300 000 partiju 
atvērtās pozīcijas viena gada laikā, tirgus 
dalībnieku skaits un pamatā esošās 
preces.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Direktīvā 2014/65/ES nevienai 
finanšu struktūrai nav paredzēti 
atbrīvojumi no riska ierobežošanas. 
Vairākas pārsvarā komerciāla rakstura 
grupas, kas izveidoja finanšu struktūru 
saviem tirdznieciskajiem mērķiem, 
nonāca situācijā, kad to finanšu struktūra 
nespēja īstenot visu grupas tirdzniecību, 
jo tā nebija tiesīga saņemt atbrīvojumu no 
riska ierobežošanas. Tāpēc būtu jāievieš 
šauri definēts atbrīvojums no riska 
ierobežošanas attiecībā uz finanšu 
darījumu partneriem. Minētajam 
atbrīvojumam no riska ierobežošanas 
vajadzētu būt pieejamam, ja pārsvarā 
komerciālas grupas ietvaros persona tiek 
reģistrēta kā ieguldījumu brokeru 
sabiedrība un tirgojas minētās 
komerciālās grupas vārdā. Lai attiecinātu 
šo atbrīvojumu no riska ierobežošanas 
tikai uz tām finanšu struktūrām, kuras 
tirgojas nefinanšu struktūru vārdā 
pārsvarā komerciālas grupas ietvaros, 
minētais atbrīvojums no riska 
ierobežošanas būtu jāpiemēro tām 

svītrots
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pozīcijām, kuras tur minētā finanšu 
struktūra un kuras ir objektīvi izmērāmas 
kā tādas, kas samazina ar komerciālo 
darbību tieši saistītus riskus, kuri rodas 
grupas nefinanšu struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Direktīvā 2014/65/ES nevienai 
finanšu struktūrai nav paredzēti 
atbrīvojumi no riska ierobežošanas. 
Vairākas pārsvarā komerciāla rakstura 
grupas, kas izveidoja finanšu struktūru 
saviem tirdznieciskajiem mērķiem, 
nonāca situācijā, kad to finanšu struktūra 
nespēja īstenot visu grupas tirdzniecību, 
jo tā nebija tiesīga saņemt atbrīvojumu no 
riska ierobežošanas. Tāpēc būtu jāievieš 
šauri definēts atbrīvojums no riska 
ierobežošanas attiecībā uz finanšu 
darījumu partneriem. Minētajam 
atbrīvojumam no riska ierobežošanas 
vajadzētu būt pieejamam, ja pārsvarā 
komerciālas grupas ietvaros persona tiek 
reģistrēta kā ieguldījumu brokeru 
sabiedrība un tirgojas minētās 
komerciālās grupas vārdā. Lai attiecinātu 
šo atbrīvojumu no riska ierobežošanas 
tikai uz tām finanšu struktūrām, kuras 
tirgojas nefinanšu struktūru vārdā 
pārsvarā komerciālas grupas ietvaros, 
minētais atbrīvojums no riska 
ierobežošanas būtu jāpiemēro tām 
pozīcijām, kuras tur minētā finanšu 
struktūra un kuras ir objektīvi izmērāmas 
kā tādas, kas samazina ar komerciālo 
darbību tieši saistītus riskus, kuri rodas 

svītrots
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grupas nefinanšu struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pat likvīdu līgumu gadījumā tikai 
ierobežots skaits tirgus dalībnieku parasti 
darbojas kā tirgus veidotāji preču tirgos. 
Ja šiem tirgus dalībniekiem ir jāpiemēro 
pozīciju limiti, viņi nevar būt tik efektīvi 
kā tirgus veidotāji. Tāpēc atbrīvojums no 
pozīciju limita režīma būtu jāievieš arī 
attiecībā uz finanšu un nefinanšu 
darījumu partneriem saistībā ar 
pozīcijām, kas izriet no darījumiem, kuri 
ir veikti, lai izpildītu obligātās likviditātes 
prasības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 52
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pat likvīdu līgumu gadījumā tikai 
ierobežots skaits tirgus dalībnieku parasti 
darbojas kā tirgus veidotāji preču tirgos. 
Ja šiem tirgus dalībniekiem ir jāpiemēro 
pozīciju limiti, viņi nevar būt tik efektīvi 
kā tirgus veidotāji. Tāpēc atbrīvojums no 
pozīciju limita režīma būtu jāievieš arī 
attiecībā uz finanšu un nefinanšu 
darījumu partneriem saistībā ar 

svītrots
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pozīcijām, kas izriet no darījumiem, kuri 
ir veikti, lai izpildītu obligātās likviditātes 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējā pozīciju limitu režīmā 
netiek atzītas vērtspapīrotu atvasināto 
instrumentu unikālās īpašības. Tāpēc 
vērtspapīrotie atvasinātie instrumenti būtu 
jāizslēdz no pozīciju limitu režīma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējā pozīciju limitu režīmā 
netiek atzītas vērtspapīrotu atvasināto 
instrumentu unikālās īpašības. Tāpēc 
vērtspapīrotie atvasinātie instrumenti būtu 
jāizslēdz no pozīciju limitu režīma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 55
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
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14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējā pozīciju limitu režīmā 
netiek atzītas vērtspapīrotu atvasināto 
instrumentu unikālās īpašības. Tāpēc 
vērtspapīrotie atvasinātie instrumenti būtu 
jāizslēdz no pozīciju limitu režīma.

(14) Pašreizējā pozīciju limitu režīmā 
netiek atzītas vērtspapīrotu atvasināto 
instrumentu unikālās īpašības. 
Vērtspapīrotie atvasinātie instrumenti 
ietilpst pārvedamu vērtspapīru definīcijā, 
kā noteikts 4. panta 1. punkta 
44. apakšpunkta c) punktā.
Vērtspapīrotu atvasināto instrumentu 
tirgu raksturo daudzas dažādas emisijas; 
katra, kas reģistrēta centrālajā 
vērtspapīru depozitārijā ar konkrētu 
lielumu un jebkādu iespējamu 
pieaugumu, ievēro konkrētu procedūru, 
kuru pienācīgi apstiprina attiecīgā 
kompetentā iestāde.
Tas atšķiras no standarta atvasinātajiem 
instrumentiem, kuru gadījumā diemžēl ir 
grūti noteikt pozīcijas lielumu, un tas var 
būt neierobežots.
Par emisijas sadali atbildīgā starpnieka 
emitenta turēšanā ir 100 % no emisijas tās 
veikšanas laikā, un tas apgrūtina pozīciju 
limitu režīma piemērošanu.
Turklāt lielam skaitam privāto ieguldītāju 
galu galā ir lielākā daļa vērtspapīrotu 
atvasināto instrumentu. Tādēļ šajā 
gadījumā nav dominējošas pozīcijas 
ļaunprātīgas izmantošanas riska un nav 
apdraudēta sakārtota cenu noteikšana un 
norēķinu nosacījumi, kā tas ir parastu 
preču atvasināto instrumentu līgumu 
gadījumā.
Turklāt vērtspapīrotiem atvasinātajiem 
instrumentiem nevar piemērot tuvākā 
mēneša un citu mēnešu jēdzienu, kam ir 
jāparedz pozīciju limiti saskaņā ar 
FITD II 57. panta 3. punktu.
Tāpēc vērtspapīrotie atvasinātie 
instrumenti būtu jāizslēdz no pozīciju 
limitu režīma un ziņošanas prasību 
piemērošanas.
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pašreizējā pozīciju limitu režīmā 
netiek atzītas vērtspapīrotu atvasināto 
instrumentu unikālās īpašības. Tāpēc 
vērtspapīrotie atvasinātie instrumenti būtu 
jāizslēdz no pozīciju limitu režīma.

(14) Pašreizējā pozīciju limitu režīmā 
netiek atzītas vērtspapīrotu atvasināto 
instrumentu unikālās īpašības. 
Vērtspapīrotie atvasinātie instrumenti 
ietilpst pārvedamu vērtspapīru definīcijā, 
kā noteikts 4. panta 1. punkta 
44. apakšpunkta c) punktā. Vērtspapīrotu 
atvasināto instrumentu tirgu raksturo 
daudzas dažādas emisijas; katra, kas 
reģistrēta centrālajā vērtspapīru 
depozitārijā ar konkrētu lielumu un 
jebkādu iespējamu pieaugumu, ievēro 
konkrētu procedūru, kuru pienācīgi 
apstiprina attiecīgā kompetentā iestāde. 
Tas atšķiras no standarta preču 
atvasinātajiem instrumentiem, kuru 
gadījumā atvērto pozīciju daļa un attiecīgi 
pozīcijas lielums var būt neierobežoti. 
Emisijas laikā emitenta vai par emisijas 
sadali atbildīgā starpnieka turēšanā ir 
100 % no emisijas, un tas apgrūtina 
pozīciju limitu režīma piemērošanu. 
Turklāt lielam skaitam privāto ieguldītāju 
galu galā ir lielākā daļa vērtspapīrotu 
atvasināto instrumentu, tādēļ šajā 
gadījumā nav dominējošas pozīcijas 
ļaunprātīgas izmantošanas riska un nav 
apdraudēta sakārtota cenu noteikšana un 
norēķinu nosacījumi, kā tas ir parastu 
preču atvasināto instrumentu līgumu 
gadījumā. Turklāt vērtspapīrotiem 
atvasinātajiem instrumentiem nevar 
piemērot tuvākā mēneša un citu mēnešu 
jēdzienu, kam ir jāparedz pozīciju limiti 
saskaņā ar FITD II 57. panta 3. punktu. 
Tāpēc vērtspapīrotie atvasinātie 
instrumenti būtu jāizslēdz no pozīciju 
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limitu režīma un ziņošanas prasību 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopš Direktīvas 2014/65/ES 
stāšanās spēkā nav konstatēti atvasināto 
instrumentu līgumi par vienām un tām 
pašām precēm. Tā kā minētajā direktīvā ir 
ietverts jēdziens “tas pats līgums”, cita 
mēnešu limita noteikšanas metodika ir 
nelabvēlīga vietai ar mazāk likvīdu tirgu, 
ja tirdzniecības vietas konkurē par preču 
atvasinātajiem instrumentiem, kuru 
pamatā ir tās pašas preces un kuriem ir 
vienādas īpašības. Tāpēc 
Direktīvā 2014/65/ES būtu jāsvītro 
atsauce uz “to pašu līgumu”. 
Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj 
vienoties, ka to preču atvasināto 
instrumentu pamatā, kurus tirgo viņu 
attiecīgajās tirdzniecības vietās, ir vienas 
un tās pašas preces un tiem ir vienādas 
īpašības, un šādā gadījumā citu mēnešu 
limita bāzlīniju šā preču atvasinātā 
instrumenta likvīdākajā tirgū var izmantot 
kā bāzes limitu, nosakot citu mēnešu 
pozīciju limitu konkurējošiem līgumiem, 
kurus tirgo mazāk likvīdās tirdzniecības 
vietās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopš Direktīvas 2014/65/ES 
stāšanās spēkā nav konstatēti atvasināto 
instrumentu līgumi par vienām un tām 
pašām precēm. Tā kā minētajā direktīvā ir 
ietverts jēdziens “tas pats līgums”, cita 
mēnešu limita noteikšanas metodika ir 
nelabvēlīga vietai ar mazāk likvīdu tirgu, 
ja tirdzniecības vietas konkurē par preču 
atvasinātajiem instrumentiem, kuru 
pamatā ir tās pašas preces un kuriem ir 
vienādas īpašības. Tāpēc 
Direktīvā 2014/65/ES būtu jāsvītro 
atsauce uz “to pašu līgumu”. 
Kompetentajām iestādēm būtu jāspēj 
vienoties, ka to preču atvasināto 
instrumentu pamatā, kurus tirgo viņu 
attiecīgajās tirdzniecības vietās, ir vienas 
un tās pašas preces un tiem ir vienādas 
īpašības, un šādā gadījumā citu mēnešu 
limita bāzlīniju šā preču atvasinātā 
instrumenta likvīdākajā tirgū var izmantot 
kā bāzes limitu, nosakot citu mēnešu 
pozīciju limitu konkurējošiem līgumiem, 
kurus tirgo mazāk likvīdās tirdzniecības 
vietās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 59
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Savienībā pastāv būtiskas 
atšķirības tajā, kā pozīcijas tiek 
pārvaldītas tirdzniecības vietā. Tāpēc 
vajadzības gadījumā būtu jāpastiprina 
pozīciju pārvaldības kontrole.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 60
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu turpmāku 
attīstību ES preču tirgos, kas denominēti 
euro valūtā, pilnvaras pieņemt tiesību 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai, lai tā nosaka, kuriem 
lauksaimniecības preču atvasinātajiem 
instrumentiem būtu jāpiemēro pozīciju 
limiti, kuriem kritiski svarīgajiem vai 
nozīmīgajiem atvasinātajiem 
instrumentiem būtu jāpiemēro pozīciju 
limiti, kādai vajadzētu būt procedūrai, 
saskaņā ar kuru personas var pieteikties 
uz atbrīvojumu no riska ierobežošanas 
attiecībā uz pozīcijām, kas izriet no 
darījumiem, kuri veikti, lai izpildītu 
obligātos likviditātes noteikumus, kādai 
vajadzētu būt procedūrai, saskaņā ar kuru 
finanšu struktūras, kas ietilpst pārsvarā 
komerciālā grupā, var pieteikties uz 
atbrīvojumu no riska ierobežošanas 
attiecībā uz pozīcijām, kuras tur minētā 
finanšu struktūra un kuras ir objektīvi 
izmērāmas kā tādas, kas samazina riskus, 
kuri ir tieši saistīti ar grupas nefinanšu 
struktūru komerciālo darbību, un kāds ir 
skaidrojums par pozīciju pārvaldības 
kontroles pasākumu saturu. Ir īpaši 
svarīgi, ka Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīko atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un ka minētās 
apspriešanās tiek rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu10. Jo īpaši, lai 
nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu 

svītrots
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sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.
_________________
10 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Komisijai vajadzētu veikt 
pašreizējās direktīvas vispārēju 
pārskatīšanu līdz 2021. gada 30. jūnijam, 
lai holistiski novērtētu FITD II un FITR 
regulējumu un pēc vajadzības ierosinātu 
tiesību aktu grozījumus. Papildus 
pašreizējā tekstā jau minētajiem tematiem, 
balstoties uz ietekmes novērtējumu, būtu 
jāpārskata ieguldītāju kategorijas un 
ieguldījumu izpētes noteikumi. Arī jebkādi 
grozījumi noteikumos par 
nediskriminējošu piekļuvi biržā tirgotiem 
atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar 
FITR arī būtu jābalsta uz ietekmes 
novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Linea Søgaard-Lidell

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Grozījumu mērķim vajadzētu būt 
pagaidu izņēmumiem un izteiktas 
birokrātijas likvidēšanai, lai mazinātu 
ekonomikas krīzi, tādēļ ar grozījumiem 
nedrīkstētu izvirzīt vēl sarežģītākus tiesību 
aktu jautājumus, kas nozarei varētu radīt 
papildu slogus. Būtiskāki tiesību aktu 
grozījumi būtu vispirms atkārtoti jāizvērtē 
FITD II plānotajā pārskatīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punkta j) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:

svītrots

“j) personām:
i) kuras tirgojas savā vārdā, tostarp tirgus 
veidotājiem, kas slēdz darījumus ar preču 
atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas 
kvotām vai to atvasinātajiem 
instrumentiem, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus; vai
ii) kuras savas pamatdarbības klientiem 
vai piegādātājiem sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kas nav darījumi savā 
vārdā, attiecībā uz preču atvasinātajiem 
instrumentiem vai emisijas kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;
ar noteikumu, ka:
– katrā no šiem gadījumiem atsevišķi un 
kopumā minētā darbība grupas ietvaros ir 
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palīgdarbība attiecībā pret pamatdarbību;
– šīs personas nepieder pie grupas, kuras 
pamatdarbība ir ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē un jebkuras darbības veikšana, 
kas uzskaitīta Direktīvas 2013/36/ES 
I pielikumā, vai arī tās darbojas kā tirgus 
veidotāji preču atvasinātajiem 
instrumentiem;
– šīs personas neizmanto augstas 
intensitātes algoritmiskās tirdzniecības 
metodi;
– šīs personas pēc pieprasījuma paziņo 
kompetentajai iestādei, uz kāda pamata 
tās ir novērtējušas, ka viņu darbība 
saskaņā ar i) un ii) apakšpunktu ir 
palīgdarbība attiecībā pret viņu 
pamatdarbību;”;

Or. en

Grozījums Nr. 64
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punkta j) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:

svītrots

“j) personām:
i) kuras tirgojas savā vārdā, tostarp tirgus 
veidotājiem, kas slēdz darījumus ar preču 
atvasinātajiem instrumentiem vai emisijas 
kvotām vai to atvasinātajiem 
instrumentiem, izņemot personas, kas veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus; vai
ii) kuras savas pamatdarbības klientiem 
vai piegādātājiem sniedz ieguldījumu 
pakalpojumus, kas nav darījumi savā 
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vārdā, attiecībā uz preču atvasinātajiem 
instrumentiem vai emisijas kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem;
ar noteikumu, ka:
– katrā no šiem gadījumiem atsevišķi un 
kopumā minētā darbība grupas ietvaros ir 
palīgdarbība attiecībā pret pamatdarbību;
– šīs personas nepieder pie grupas, kuras 
pamatdarbība ir ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē un jebkuras darbības veikšana, 
kas uzskaitīta Direktīvas 2013/36/ES 
I pielikumā, vai arī tās darbojas kā tirgus 
veidotāji preču atvasinātajiem 
instrumentiem;
– šīs personas neizmanto augstas 
intensitātes algoritmiskās tirdzniecības 
metodi;
– šīs personas pēc pieprasījuma paziņo 
kompetentajai iestādei, uz kāda pamata 
tās ir novērtējušas, ka viņu darbība 
saskaņā ar i) un ii) apakšpunktu ir 
palīgdarbība attiecībā pret viņu 
pamatdarbību;”;

Or. en

Grozījums Nr. 65
José Gusmão, Aurore Lalucq, Manon Aubry

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 4. punktu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 66
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 4. punktu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 4. punktu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 68
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu punktu:
"4.a Atkāpjoties no 4. punkta, dalībvalstis 
saistībā ar 1. punktā noteiktajiem 
izņēmumiem var izvēlēties piemērot 
kvalitātes kritērijus.
EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, ar ko sniedz 
norādījumus par kvalitātes kritērijiem, 
kurus izmanto, lai novērtētu, vai ir 
piemērojami 1. punktā minētie izņēmumi.
EVTI regulatīvo tehnisko standartu 
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projektu iesniedz Komisijai līdz 
2021. gada 1. aprīlim.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt otrajā 
daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 69
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
4. pants – 1. punkts – 50.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekļauj šādu 50a) apakšpunktu: svītrots
“50a) “korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām” ir korporatīvās 
obligācijas ar klauzulu, kas emitentam 
uzliek par pienākumu pirmstermiņa 
atmaksas gadījumā atgriezt ieguldītājam 
obligācijas pamatsummu un kuponu neto 
pašreizējo vērtību, ko ieguldītājs būtu 
saņēmis, ja obligācija netiktu 
pieprasīta;”;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
4. pants – 1. punkts – 50.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50a) “korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām” ir korporatīvās 
obligācijas ar klauzulu, kas emitentam 

50a) "korporatīvās obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām" ir korporatīvās 
obligācijas, ko saskaņā ar konkrētiem 
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uzliek par pienākumu pirmstermiņa 
atmaksas gadījumā atgriezt ieguldītājam 
obligācijas pamatsummu un kuponu neto 
pašreizējo vērtību, ko ieguldītājs būtu 
saņēmis, ja obligācija netiktu pieprasīta;

nosacījumiem varētu uzskatīt par 
produktiem, kuri ir drošāki un 
vienkāršāki par citiem obligāciju veidiem 
un tādēļ varētu būt piemērotāki privātiem 
klientiem. Šādas visaptverošas klauzulas 
var ieguldītājiem piedāvāt zināmu 
aizsardzību pret zaudējumiem gadījumos, 
kad emitenti izvēlas pirmstermiņa 
atmaksu, nodrošinot, ka šiem 
ieguldītājiem tiek izmaksāts maksājums, 
kas ir vienāds ar to kuponu neto pašreizējo 
vērtību, kuru viņi būtu saņēmuši, ja 
obligācija netiktu pieprasīta. Tādēļ 
produktu pārvaldības prasības vairs 
nebūtu jāpiemēro korporatīvām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām, 
ko nepārprotami var uzskatīt par 
drošākiem un vienkāršākiem produktiem, 
kas ieguldītājiem piedāvā pienācīgu 
aizsardzības līmeni.
Šādas obligācijas drīkst emitēt tikai 
komerciāli vai rūpnieciski uzņēmumi, ja 
ir izslēgtas kredītiestādes; strukturētas 
obligācijas, kas FITD izpratnē ir sarežģīti 
produkti, nevar uzskatīt par korporatīvām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
4. pants – 1. punkts – 62.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

62a) “elektroniskais formāts” ir jebkurš 
pastāvīgs informācijas nesējs, izņemot 
papīru;

62a) "elektroniskais formāts" ir jebkurš 
pastāvīgs informācijas nesējs, izņemot 
papīru, vai tīmekļa vietne;

Or. en



AM\1215497LV.docx 45/86 PE658.929v01-00

LV

Grozījums Nr. 72
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
4. pants – 1. punkts – 62.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

62a) “elektroniskais formāts” ir jebkurš 
pastāvīgs informācijas nesējs, izņemot 
papīru;

62a) "elektroniskais formāts" ir jebkurš 
pastāvīgs informācijas nesējs, izņemot 
papīru, tostarp tīmekļa vietnes;

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 73
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2014/65/ES
16. pants – 3. punkts – 7.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) direktīvas 16. panta 3. punktā 
pievieno šādu daļu:

svītrots

“Prasības, kas noteiktas šajā punktā no 
otrās līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām.”;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2014/65/ES
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16. pants – 3. punkts – 7.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no 
otrās līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām.

Šajā pantā "instrumenti, kas ietver 
atvasināto instrumentu", neietver 
obligācijas ar visaptverošām klauzulām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir jālasa kopā ar 5. grozījumu, lai nepareizi nesagrupētu obligācijas ar 
visaptverošām klauzulām kā instrumentus, kas ietver atvasināto instrumentu.

Grozījums Nr. 75
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2014/65/ES
16. pants – 3. punkts – 7.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās 
līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām.

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās 
līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām. Šajā saistībā 
neparedz nekādus papildu atbrīvojumus 
attiecībā uz produkta pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2014/65/ES
16. pants – 3. punkts – 7.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās 
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līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām.

līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām, izņemot 
korporatīvās obligācijas, kuras paredzētas 
privātajiem klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2014/65/ES
16. pants – 3. punkts – 7.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās 
līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām.

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās 
līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām, kā noteikts 
4. panta 1. punkta 50.a apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2014/65/ES
16. pants – 3. punkts – 7.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās 
līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
korporatīvajām obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām.

Prasības, kas noteiktas šajā punktā no otrās 
līdz piektajai daļai, neattiecas uz 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām.

Or. en



PE658.929v01-00 48/86 AM\1215497LV.docx

LV

Grozījums Nr. 79
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) iekļauj šādu pantu:
"16.a pants
Atbrīvojumi no produkta pārvaldības 
prasībām
1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības ir 
atbrīvotas no šīs direktīvas 16. panta 
3. punkta no otrās līdz piektajai daļai un 
24. panta 2. punktā noteiktajām produkta 
pārvaldības prasībām, ja ieguldījumu 
pakalpojuma mērķis ir korporatīvās 
obligācijas vai korporatīvo obligāciju 
paketes ar visaptverošām klauzulām.
Lai nodrošinātu proporcionalitāti 
produkta pārvaldības prasību 
piemērošanā, EVTI izstrādā regulatīvo 
tehnisko standartu projektu, grozot 
Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565, 
lai pielāgotu produkta pārvaldības 
prasības, ja ieguldījumu pakalpojumam ir 
kāds no šiem mērķiem:
i) akcijas, kuras atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja tās 
ir uzņēmumu akcijas, un izņemot 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kuri 
nav PVKIU, akcijas un akcijas ar ietvertu 
atvasināto instrumentu;
ii) obligācijas vai cita veida parāda 
vērtspapīri, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, 
izņemot tos, kuros ietverts atvasinātais 
instruments vai struktūra, kas klientam 
apgrūtina saistītā riska izpratni, vai
iii) akcijas vai daļas PVKIU, izņemot 
strukturētus PVKIU, kā minēts Regulas 
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(ES) Nr. 583/2010 36. panta 1. punkta 
otrajā daļā.
EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
[9 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā].
Komisija tiek pilnvarota pieņemt otrajā 
daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) iekļauj šādu 16.a pantu:
"16.a pants
Atbrīvojumi no produkta pārvaldības 
prasībām
1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības ir 
atbrīvotas no šīs direktīvas 16. un 
24. pantā izklāstītajām produktu 
pārvaldības prasībām, ja ieguldījumu 
pakalpojuma mērķis ir:
i) akcijas, kuras atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja tās 
ir uzņēmumu akcijas, un izņemot 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kuri 
nav PVKIU, akcijas un akcijas ar ietvertu 
atvasināto instrumentu;
ii) obligācijas vai cita veida parāda 
vērtspapīri, kurus atļauts tirgot regulētā 
tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, 
izņemot tos, kuros ietverts atvasinātais 
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instruments vai struktūra, kas klientam 
apgrūtina saistītā riska izpratni;
iii) naudas tirgus instrumenti, izņemot tos, 
kuros ir ietverts atvasinātais instruments 
vai struktūra, kas klientam apgrūtina 
saistītā riska izpratni;
iv) ieguldījumu apliecības vai daļas 
PVKIU, izņemot strukturētus PVKIU, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. 583/2010 
36. panta 1. punkta otrajā daļā;
v) strukturēti noguldījumi, izņemot tos, 
kuros iekļauta struktūra, kas klientam 
apgrūtina izprast risku un ienesīgumu vai 
izmaksas, kas saistītas ar pirmstermiņa 
atteikšanos no produkta;
vi) citi nesarežģīti finanšu instrumenti 
Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta 
vajadzībām.
2. Šā panta 1. punktā noteikto prasību 
tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 
1 gads].";

Or. en

Grozījums Nr. 81
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) iekļauj šādu pantu:
"16.a pants
Izpēte
1. Atkāpjoties no Komisijas Deleģētās 
direktīvas (ES) 2017/593 13. panta 1.–
8. punkta, ieguldījumu brokeru 
sabiedrība, kas sniedz portfeļa pārvaldības 
vai citus ieguldījumu pakalpojumus vai 
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papildpakalpojumus, var neievērot 
minētajos punktos noteiktās prasības 
attiecībā uz izpēti, ko trešās personas veic 
šādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, 
jebkurā no šādiem gadījumiem:
a) izpēti veic tikai attiecībā uz emitentiem, 
kas 36 mēnešu laikā pirms izpētes 
veikšanas nav pārsnieguši tirgus 
kapitalizāciju 1 miljarda EUR apmērā;
b) izpēti veic tikai saistībā ar fiksēta 
ienākuma instrumentiem.
2. Atkāpjoties no Komisijas Deleģētās 
direktīvas (ES) 2017/593 13. panta 
9. punkta, ieguldījumu brokeru 
sabiedrībai, kas izmanto minētās deleģētās 
direktīvas 10. punktā minēto iespēju, ir 
atļauts kopīgi maksāt par izpildes 
pakalpojumu sniegšanu un izpētes 
veikšanu, ja ir izpildīti visi tālāk minētie 
nosacījumi:
a) pirms izpildes vai izpētes pakalpojumu 
sniegšanas ir noslēgts līgums starp 
ieguldījumu brokeru sabiedrību un izpētes 
pakalpojumu sniedzēju, norādot, kura 
kopīgā maksājuma daļa ir attiecināma uz 
izpēti;
b) ieguldījumu brokeru sabiedrība 
informē klientu par kopīgo maksājumu;
c) Komisijas Deleģētās direktīvas 
(ES) 2017/593 13. panta 10. punkta 
a) apakšpunktā minētās izpētes gadījumā 
izpildes pakalpojumi, par kuriem tiek 
veikts kopīgais maksājums, tiek sniegti 
tikai attiecībā uz emitentiem, kuri 
36 mēnešu laikā pirms izpētes veikšanas 
nav pārsnieguši tirgus kapitalizāciju 
1 miljarda EUR apmērā.";

Or. en

Grozījums Nr. 82
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
16.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) iekļauj šādu pantu:
"16.b pants
Izpēte
1. Atkāpjoties no Komisijas Deleģētās 
direktīvas (ES) 2017/593 13. panta 1.–
8. punkta, ieguldījumu brokeru 
sabiedrība, kas sniedz portfeļa pārvaldības 
vai citus ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus, var neievērot 
minētajos punktos noteiktās prasības 
attiecībā uz izpēti, ko trešās personas veic 
šādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, 
jebkurā no šādiem gadījumiem:
a) izpēti veic tikai attiecībā uz emitentiem, 
kas 12 mēnešu laikā pirms izpētes 
veikšanas nav pārsnieguši tirgus 
kapitalizāciju 1 miljarda EUR apmērā;
b) izpēti veic tikai saistībā ar fiksēta 
ienākuma instrumentiem.
2. Atkāpjoties no Komisijas Deleģētās 
direktīvas (ES) 2017/593 13. panta 
9. punkta, ieguldījumu brokeru 
sabiedrībai, kas izmanto minētās deleģētās 
direktīvas 10. punktā noteikto iespēju, ir 
atļauts kopīgi maksāt par izpildes 
pakalpojumu sniegšanu un izpētes 
veikšanu, ja ir izpildīti visi tālāk minētie 
nosacījumi:
a) pirms izpildes vai izpētes pakalpojumu 
sniegšanas ir noslēgts līgums starp 
ieguldījumu brokeru sabiedrību un izpētes 
pakalpojumu sniedzēju, norādot, kura 
kopīgā maksājuma daļa ir attiecināma uz 
izpēti;
b) ieguldījumu brokeru sabiedrība 
informē klientu par kopīgo maksājumu;
c) Komisijas Deleģētās direktīvas 
(ES) 2017/593 13. panta 10. punkta 
a) apakšpunktā minētās izpētes gadījumā 
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izpildes pakalpojumi, par kuriem tiek 
veikts kopīgais maksājums, tiek sniegti 
tikai attiecībā uz emitentiem, kuri 
12 mēnešu laikā pirms izpētes veikšanas 
nav pārsnieguši tirgus kapitalizāciju 
1 miljarda EUR apmērā.";

Or. en

Grozījums Nr. 83
Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
16.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) iekļauj šādu pantu:
"16.c pants

Ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā Komisija pēc 
apspriešanās ar EVTI publicē ziņojumu, 
kurā novērtē Direktīvas 2014/65/ES 
24. panta 13. punkta noteikumus, 
Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 
noteikumus un Eiropas Komisijas 
2020. gada 24. jūlijā ierosinātos 
grozījumus. Šajā ziņojumā Komisija 
novērtē šo noteikumu piemērotību no 
ieguldītāju aizsardzības perspektīvas, lai 
pārliecinātos, ka ieguldītāji saņem pilnīgu 
un pārredzamu sīki izklāstītu informāciju 
par izmaksu un maksu sadalījumu. Tāpat 
šo novērtējumu veic no mazas un vidējas 
kapitalizācijas emitentu perspektīvas. 
Komisija, ja nepieciešams, Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz tiesību 
akta priekšlikumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 84
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Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
16.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) iekļauj šādu pantu:
"16.d pants
1. Divpadsmit mēnešu laikā pēc [šīs 
grozījumu direktīvas spēkā stāšanās 
datums] Komisija pēc apspriešanās ar 
EVTI iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, novērtējot, kāda būtu 
ietekme gadījumā, ja tiktu pārskatīti šīs 
direktīvas 24. panta 13. punkta un 
Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 
13. panta noteikumi, ietverot novērtējumu 
par to, cik piemēroti būtu paredzēt 
pasākumus, kuru mērķis ir atbalstīt mazas 
un vidējas kapitalizācijas emitentus, un, ja 
nepieciešams, Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 85
Esther de Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 2. punktā pievieno šādu 
daļu:

svītrots

“Šis punkts neattiecas uz korporatīvajām 
obligācijām ar visaptverošām 
klauzulām.”;
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Or. en

Grozījums Nr. 86
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 2. punktā pievieno šādu 
daļu:

svītrots

“Šis punkts neattiecas uz korporatīvajām 
obligācijām ar visaptverošām 
klauzulām.”;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz korporatīvajām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām.

Šis punkts neattiecas uz korporatīvajām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām, 
izņemot korporatīvās obligācijas, kuras 
paredzētas privātajiem klientiem.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz korporatīvajām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām.

Šis punkts neattiecas uz korporatīvajām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām, 
kā noteikts 4. panta 1. punkta 
50.a apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz korporatīvajām 
obligācijām ar visaptverošām klauzulām.

Šis punkts neattiecas uz obligācijām ar 
visaptverošām klauzulām.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 4. punkta pirmās daļas 
a) apakšpunktam pievieno šādu punktu:
"iiia) to, ka ieguldījumu brokeru 
sabiedrība faktiski var radīt vispārējus 
zaudējumus;"

Or. de
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Pamatojums

Šā papildinājuma mērķis ir piesaistīt uzmanību, lai galu galā ievērojami samazinātu citus 
klienta informēšanas pienākumus. Saņemot šādu informāciju, klients veiks ieguldījumu tikai 
tad, ja uzticēsies konsultantam.

Grozījums Nr. 91
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 2.a daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienošanās par finanšu instrumenta 
pirkšanu vai pārdošanu ir noslēgta, 
izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, 
ieguldījumu brokeru sabiedrība pēc 
darījuma noslēgšanas bez liekas kavēšanās 
var iesniegt informāciju par izmaksām un 
maksām elektroniskā formātā, ar 
noteikumu, ka ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Ja vienošanās par finanšu instrumenta 
pirkšanu vai pārdošanu ir noslēgta, 
izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, kas 
neļauj pirms tam sniegt informāciju par 
izmaksām un maksām, ieguldījumu 
brokeru sabiedrība pēc darījuma 
noslēgšanas bez liekas kavēšanās var 
iesniegt šādu informāciju par izmaksām un 
maksām elektroniskā formātā, ar 
noteikumu, ka ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 92
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 2.a daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienošanās par finanšu instrumenta 
pirkšanu vai pārdošanu ir noslēgta, 
izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, 
ieguldījumu brokeru sabiedrība pēc 
darījuma noslēgšanas bez liekas kavēšanās 
var iesniegt informāciju par izmaksām un 

Ja vienošanās par finanšu instrumenta 
pirkšanu vai pārdošanu ir noslēgta, 
izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, kas 
neļauj pirms tam sniegt informāciju par 
izmaksām un maksām, ieguldījumu 
brokeru sabiedrība pēc darījuma 
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maksām elektroniskā formātā, ar 
noteikumu, ka ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

noslēgšanas bez liekas kavēšanās var 
iesniegt informāciju par izmaksām un 
maksām elektroniskā formātā, ar 
noteikumu, ka ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Šķiet pamatoti sabiedrībām atgādināt, ka tām informācija ir pēc iespējas vairāk jāsniedz 
ex ante. Tikai gadījumā, ja tas nav iespējams, ex ante informāciju varētu sniegt pēc darījuma. 
Šis grozījums arī ļauj saglabāt tādu pašu redakciju kā FITD II 25. panta 6. punktā.

Grozījums Nr. 93
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 2.a daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienošanās par finanšu instrumenta 
pirkšanu vai pārdošanu ir noslēgta, 
izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, 
ieguldījumu brokeru sabiedrība pēc 
darījuma noslēgšanas bez liekas kavēšanās 
var iesniegt informāciju par izmaksām un 
maksām elektroniskā formātā, ar 
noteikumu, ka ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:

Ja vienošanās par finanšu instrumenta 
pirkšanu vai pārdošanu ir noslēgta, 
izmantojot tālruņa vai citus balss saziņas 
līdzekļus, ieguldījumu brokeru sabiedrība 
pēc darījuma noslēgšanas bez liekas 
kavēšanās var iesniegt informāciju par 
izmaksām un maksām ar noteikumu, ka ir 
izpildīti visi šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 94
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 2.a daļa – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumu brokeru sabiedrība ir 
devusi klientam iespēju atlikt darījuma 
slēgšanu, lai tas pirms tam saņemtu 
minēto informāciju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 2.a daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) klients ir piekritis saņemt minēto 
informāciju neilgi pēc darījuma 
noslēgšanas.

ii) klients ir piekritis saņemt minēto 
informāciju neilgi pēc darījuma 
noslēgšanas un ir saņēmis šādu 
informāciju pa tālruni pirms darījuma 
noslēgšanas.

Or. en

Pamatojums

Privātie klienti būtu vismaz pa tālruni jāinformē par izmaksām un maksām saistībā ar 
darījumu, ko viņi plāno veikt. Šāda informācija, iespējams, varētu ietvert tikai 
pamatinformāciju: pakalpojuma izmaksas, pamudinājumi, produkta izmaksas. Šādas 
informācijas sniegšana pa tālruni ļauj aizsargāt privātos klientus, nekavējot darījumu 
netraucētu izpildi.

Grozījums Nr. 96
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 2.a daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) klients ir piekritis saņemt minēto ii) klients ir piekritis saņemt minēto 
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informāciju neilgi pēc darījuma 
noslēgšanas.

informāciju neilgi pēc darījuma 
noslēgšanas un ir saņēmis šādu 
informāciju pa tālruni pirms darījuma 
noslēgšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 4. punkts – 2.a daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) klients ir piekritis saņemt minēto 
informāciju neilgi pēc darījuma 
noslēgšanas.

ii) klients ir piekritis saņemt minēto 
informāciju bez liekas kavēšanās pēc 
darījuma noslēgšanas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar ievadteikumu juridiskās skaidrības labad.

Grozījums Nr. 98
Marco Zanni, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
5. Šā panta 4. un 9. punktā minēto 
informāciju sniedz saprotamā formā tādā 
veidā, lai klienti vai potenciālie klienti var 
atbilstīgi izprast piedāvātā ieguldījumu 
pakalpojuma un konkrētā finanšu 
instrumenta veida būtību un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 

"5. Šā panta 4. un 9. punktā minēto 
informāciju sniedz saprotamā formā tādā 
veidā, lai klienti vai potenciālie klienti var 
atbilstīgi izprast piedāvātā ieguldījumu 
pakalpojuma un konkrētā finanšu 
instrumenta veida būtību un tādējādi 
pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
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pamatojoties uz saņemto informāciju. 
Dalībvalstis var atļaut šo informāciju sniegt 
standartizētā formātā.

pamatojoties uz saņemto informāciju. Tādu 
ieguldījumu gadījumā, kas paredzēti 
privātajiem klientiem, sniedz shematisku 
un informatīvu kopsavilkumu, kas norāda 
konsultāciju, darījumu un produktu 
rezultātu izmaksu un maksu galīgās 
summas. Dalībvalstis var atļaut šo 
informāciju sniegt standartizētā formātā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Grozījums Nr. 99
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
visu šajā direktīvā prasīto informāciju 
klientiem vai potenciālajiem klientiem 
sniedz elektroniskā formātā, izņemot 
gadījumus, kad klients vai potenciālais 
klients ir privātais klients vai potenciāls 
privātais klients, kurš ir pieprasījis saņemt 
informāciju papīra formātā, un tādā 
gadījumā minētā informācija tiek sniegta 
papīra formātā un bez maksas.

5.a Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
visu prasīto informāciju, kas jāsniedz 
pastāvīgā informācijas nesējā (4. panta 
1. punkta 62.a apakšpunkts), klientiem vai 
potenciālajiem klientiem sniedz 
elektroniskā formātā, izņemot gadījumus, 
kad klients vai potenciālais klients ir 
privātais klients vai potenciāls privātais 
klients, kurš ir pieprasījis saņemt 
informāciju papīra formātā, un tādā 
gadījumā minētā informācija tiek sniegta 
papīra formātā. Ieguldījumu brokeru 
sabiedrību rīcībā ir 24 mēneši, lai īstenotu 
šo prasību pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

24 mēneši: dažām ieguldījumu brokeru sabiedrībām var būt nepieciešams iegūt datus; arī 
mazas bankas, iespējams, paļaujas uz kopīgiem datu centriem, kas varētu nespēt tik ātri 
pielāgoties. Bezmaksas: tas motivē izmantot "zaļāku" alternatīvu.
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Grozījums Nr. 100
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
visu šajā direktīvā prasīto informāciju 
klientiem vai potenciālajiem klientiem 
sniedz elektroniskā formātā, izņemot 
gadījumus, kad klients vai potenciālais 
klients ir privātais klients vai potenciāls 
privātais klients, kurš ir pieprasījis saņemt 
informāciju papīra formātā, un tādā 
gadījumā minētā informācija tiek sniegta 
papīra formātā un bez maksas.

5.a Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
visu šajā direktīvā prasīto informāciju 
klientiem vai potenciālajiem klientiem 
sniedz elektroniskā formātā, izņemot 
gadījumus, kad klients vai potenciālais 
klients ir privātais klients vai potenciāls 
privātais klients, un tādā gadījumā minētā 
informācija pēc noklusējuma tiek sniegta 
papīra formātā un bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
privātos klientus vai potenciālos privātos 
klientus, ka viņiem ir iespēja saņemt 
informāciju papīra formātā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 102
Ernest Urtasun
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
privātos klientus vai potenciālos privātos 
klientus, ka viņiem ir iespēja saņemt 
informāciju papīra formātā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
privātos klientus vai potenciālos privātos 
klientus, ka viņiem ir iespēja saņemt 
informāciju tikai elektroniskā formātā, ja 
viņi to tiešsaistē pieprasa.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5.a punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
esošos privātos klientus, kuri agrāk 
saņēma šajā direktīvā prasīto informāciju 
papīra formātā, par to, ka viņi saņems 
minēto informāciju elektroniskā formātā, 
vismaz astoņas nedēļas pirms šīs 
informācijas nosūtīšanas elektroniskā 
formātā. Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
informē esošos privātos klientus, ka 
viņiem ir izvēles iespēja turpināt saņemt 
informāciju papīra formātā vai pāriet uz 
informācijas saņemšanu elektroniskā 
formātā. Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
arī informē esošos privātos klientus, ka 
automātiska pāreja uz elektronisko 
formātu notiks tad, ja viņi astoņu nedēļu 
laikposmā nepieprasīs turpināt sniegt 
informāciju papīra formātā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5.a punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
esošos privātos klientus, kuri agrāk 
saņēma šajā direktīvā prasīto informāciju 
papīra formātā, par to, ka viņi saņems 
minēto informāciju elektroniskā formātā, 
vismaz astoņas nedēļas pirms šīs 
informācijas nosūtīšanas elektroniskā 
formātā. Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
informē esošos privātos klientus, ka 
viņiem ir izvēles iespēja turpināt saņemt 
informāciju papīra formātā vai pāriet uz 
informācijas saņemšanu elektroniskā 
formātā. Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
arī informē esošos privātos klientus, ka 
automātiska pāreja uz elektronisko 
formātu notiks tad, ja viņi astoņu nedēļu 
laikposmā nepieprasīs turpināt sniegt 
informāciju papīra formātā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 105
Linea Søgaard-Lidell

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 5.a punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
esošos privātos klientus, kuri agrāk saņēma 
šajā direktīvā prasīto informāciju papīra 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
esošos privātos klientus, kuri agrāk saņēma 
šajā direktīvā prasīto informāciju papīra 
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formātā, par to, ka viņi saņems minēto 
informāciju elektroniskā formātā, vismaz 
astoņas nedēļas pirms šīs informācijas 
nosūtīšanas elektroniskā formātā. 
Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
esošos privātos klientus, ka viņiem ir 
izvēles iespēja turpināt saņemt informāciju 
papīra formātā vai pāriet uz informācijas 
saņemšanu elektroniskā formātā. 
Ieguldījumu brokeru sabiedrības arī 
informē esošos privātos klientus, ka 
automātiska pāreja uz elektronisko formātu 
notiks tad, ja viņi astoņu nedēļu laikposmā 
nepieprasīs turpināt sniegt informāciju 
papīra formātā.

formātā, par to, ka viņi saņems minēto 
informāciju elektroniskā formātā, vismaz 
astoņas nedēļas pirms šīs informācijas 
nosūtīšanas elektroniskā formātā. 
Ieguldījumu brokeru sabiedrības informē 
esošos privātos klientus, ka viņiem ir 
izvēles iespēja turpināt saņemt informāciju 
papīra formātā vai pāriet uz informācijas 
saņemšanu elektroniskā formātā. 
Ieguldījumu brokeru sabiedrības arī 
informē esošos privātos klientus, ka 
automātiska pāreja uz elektronisko formātu 
notiks tad, ja viņi astoņu nedēļu laikposmā 
nepieprasīs turpināt sniegt informāciju 
papīra formātā. Ir jāinformē esošie klienti, 
kas jau saņem informāciju elektroniskā 
formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj šādu 9.a punktu:
"9.a Dalībvalstis nodrošina, lai 
ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu 
kopīgi apmaksāt izpildes pakalpojumus 
un ieguldījumu izpēti ar noteikumu, ka ir 
izpildīti visi šādi nosacījumi:
a) pirms izpildes vai izpētes pakalpojumu 
sniegšanas ir noslēgts līgums starp 
ieguldījumu brokeru sabiedrību un izpētes 
pakalpojumu sniedzēju, norādot, kura 
kopīgā maksājuma daļa ir attiecināma uz 
ieguldījumu izpēti;
b) ieguldījumu brokeru sabiedrība 
informē klientu par kopīgajiem 
maksājumiem;
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c) izpildes pakalpojumi, par kuriem veic 
kopīgo maksājumu, attiecas tikai uz 
emitentiem, kas 36 mēnešu laikā pirms 
ieguldījumu izpētes veikšanas nav 
pārsnieguši tirgus kapitalizāciju 
10 miljardu EUR apmērā.
Šajā pantā ieguldījumu izpēte ir izpētes 
materiāls vai pakalpojumi, kas saistīti ar 
vienu vai vairākiem finanšu 
instrumentiem vai citiem aktīviem, vai 
finanšu instrumentu emitentiem vai 
potenciālajiem emitentiem, vai izpētes 
materiāls vai pakalpojumi, kas cieši 
saistīti ar konkrētu nozari vai tirgu un 
pauž viedokļus par finanšu 
instrumentiem, aktīviem vai emitentiem 
attiecīgajā nozarē.
Ieguldījumu izpēte ietver arī materiālus 
vai pakalpojumus, kas tieši vai netieši 
iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju 
un sniedz pamatotu viedokli par finanšu 
instrumentu vai aktīvu pašreizējo vai 
nākotnes vērtību vai cenu vai ietver citādu 
analīzi un sākotnējās atziņas un pauž 
secinājumus, balstoties uz jaunu vai 
pašreizēju informāciju, kuru varētu 
izmantot, lai sniegtu informāciju par 
ieguldījumu stratēģiju, un kura būtu 
nozīmīga un spētu pievienot vērtību 
ieguldījumu brokeru sabiedrības 
lēmumiem, kurus tā pieņem to klientu 
uzdevumā, no kuriem tiek iekasēta maksa 
par minēto izpēti.";

Or. en

Pamatojums

Lēmums par pašu kapitāla izpētes izmantošanu būtu jāpieņem 1. līmenī, nevis ar deleģēto 
direktīvu. Tirgus kapitalizāciju robežlielumam ir jābūt pietiekami augstam, lai būtu iespējams 
izveidot ekosistēmu ap pašu kapitāla izpēti mazas un vidējas kapitalizācijas sabiedrībām.

Grozījums Nr. 107
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
24. pants – 13. punkts – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ca) direktīvas 24. panta 13. punkta 
d) apakšpunktu groza šādi:

d) kritērijiem, pēc kuriem novērtē, kā 
brokeru sabiedrības, kas saņem stimulus, 
ievēro pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi 
un profesionāli, ievērojot klienta intereses.

"d) kritērijiem, pēc kuriem novērtē, kā 
brokeru sabiedrības, kas saņem stimulus, 
ievēro pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi 
un profesionāli, ievērojot klienta intereses, 
bet izslēdzot jebkādu izņēmumu saistībā 
ar to emitentu tirgus kapitalizācijas 
robežlielumiem, kuriem ieguldījumu 
brokeru sabiedrības ir veikušas izpēti.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Grozījums Nr. 108
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2014/65/ES
25. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) direktīvas 25. panta 2. punktā 
pievieno šādu daļu:

svītrots

“Sniedzot ieguldījumu konsultācijas vai 
portfeļa pārvaldības pakalpojumus, kas 
saistīti ar finanšu instrumentu nomaiņu, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības analizē 
finanšu instrumentu nomaiņas izmaksas 
un ieguvumus un informē klientu par to, 
vai šādas finanšu instrumentu nomaiņas 
radītie ieguvumi ir lielāki par izmaksām, 
kas ar to saistītas.”;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā pārvaldniekiem parasti maksā atkarībā no ieguldījumu rezultātiem, šeit nav nekāda 
nepareiza stimula, tādēļ tas rada nevajadzīgu slogu.

Grozījums Nr. 109
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2014/65/ES
25. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot ieguldījumu konsultācijas vai 
portfeļa pārvaldības pakalpojumus, kas 
saistīti ar finanšu instrumentu nomaiņu, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības analizē 
finanšu instrumentu nomaiņas izmaksas un 
ieguvumus un informē klientu par to, vai 
šādas finanšu instrumentu nomaiņas radītie 
ieguvumi ir lielāki par izmaksām, kas ar to 
saistītas.

Sniedzot ieguldījumu konsultācijas vai 
portfeļa pārvaldības pakalpojumus, kas 
saistīti ar finanšu instrumentu nomaiņu, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības analizē 
finanšu instrumentu nomaiņas izmaksas un 
ieguvumus. Sniedzot ieguldījumu 
konsultāciju pakalpojumu, ieguldījumu 
brokeru sabiedrības informē klientu par to, 
vai šādas finanšu instrumentu nomaiņas 
radītie ieguvumi ir lielāki par izmaksām, 
kas ar to saistītas.

Or. en

Pamatojums

Portfeļa pārvaldības gadījumā klients ir deleģējis lēmuma pieņemšanu par atsevišķu 
instrumentu pirkšanu un pārdošanu portfeļa pārvaldniekam. Klienta informēšana par katra 
atsevišķa pirkšanas un pārdošanas lēmuma izmaksām un ieguvumiem būtu pretrunā portfeļa 
pārvaldnieka būtībai. Tādēļ prasība būtu jāattiecina tikai uz ieguldījumu konsultāciju 
sniegšanu.

Grozījums Nr. 110
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
25. pants – 8. punkts – ievaddaļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

5a) direktīvas 25. panta 8. punkta 
ievaddaļu groza šādi:

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 89. pantu, lai nodrošinātu, 
ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ievēro 
principus, kas norādīti šā panta 2. līdz 
6. punktā, sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus vai papildpakalpojumus 
saviem klientiem, tostarp nosaka 
informāciju, kas ir jāiegūst, lai novērtētu 
pakalpojumu un finanšu instrumentu 
piemērotību vai lietderību šo brokeru 
sabiedrību klientiem, kritērijus, ar kuriem 
novērtē vienkāršus finanšu instrumentus šā 
panta 4. panta a) apakšpunkta vi) punkta 
piemērošanas nolūkā, uzskaites datu un 
līgumu par pakalpojumu sniegšanu 
klientiem un periodisko klientiem sniegto 
ziņojumu par sniegtajiem pakalpojumiem 
saturu un formātu. Minētajos deleģētajos 
aktos ņem vērā:

"8. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 89. pantu, lai 
nodrošinātu, ka ieguldījumu brokeru 
sabiedrības ievēro principus, kas norādīti 
šā panta 2. līdz 6. punktā, sniedzot 
ieguldījumu pakalpojumus vai 
papildpakalpojumus saviem klientiem, 
tostarp nosaka informāciju, kas ir jāiegūst, 
lai novērtētu pakalpojumu un finanšu 
instrumentu piemērotību vai lietderību šo 
brokeru sabiedrību klientiem, kritērijus, ar 
kuriem novērtē vienkāršus finanšu 
instrumentus šā panta 4. panta 
a) apakšpunkta vi) punkta piemērošanas 
nolūkā, uzskaites datu un līgumu par 
pakalpojumu sniegšanu klientiem un 
periodisko klientiem sniegto ziņojumu par 
sniegtajiem pakalpojumiem saturu un 
formātu, bet neparedzot pienākumus 
saistībā ar zaudējumu ziņošanas 
robežlielumiem, kas noteikti 25.a pantā. 
Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā:";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Grozījums Nr. 111
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) iekļauj šādu 25.a pantu:
"25.a pants
Zaudējumu ziņošanas pienākumi portfeļa 
pārvaldībai vai iespējamo saistību 
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darījumiem
1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus, 
gadījumos, kad portfeļa kopējā vērtība 
saskaņā ar novērtējumu katra pārskata 
perioda sākumā samazinās par 10 %, bet 
pēc tam pie katriem nākamajiem 10 %, 
informē klientus ne vēlāk kā tās darba 
dienas beigās, kurā šis robežlielums ir 
pārsniegts, vai gadījumos, kad 
robežlielums ir pārsniegts dienā, kas nav 
darba diena, nākamajā darba dienā pēc 
brīvdienas.
2. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru 
turējumā ir privāto klientu konti, kuros ir 
pozīcijas ar aizņemtiem finanšu 
instrumentiem vai iespējamo saistību 
darījumiem, informē klientus, ja katra 
instrumenta sākotnējā vērtība samazinās 
par 10 %, bet pēc tam pie katriem 
nākamajiem 10 %. Šajā punktā paredzēto 
ziņošanu attiecina uz katru instrumentu, 
izņemot gadījumus, kad ar klientu ir 
panākta cita vienošanās, un ne vēlāk kā 
tās darba dienas beigās, kurā 
robežlielums ir pārsniegts, vai — 
gadījumos, kad robežlielums ir pārsniegts 
brīvdienā, — nākamās darba dienas 
beigās.";

Or. en

Grozījums Nr. 112
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) iekļauj šādu 25.a pantu:
"25.a pants
Zaudējumu ziņošanas robežlielumi
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1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus, 
gadījumos, kad portfeļa kopējā vērtība 
saskaņā ar novērtējumu katra pārskata 
perioda sākumā samazinās par 20 %, bet 
pēc tam pie katriem nākamajiem 10 %, 
informē klientus ne vēlāk kā tās darba 
dienas beigās, kurā šis robežlielums ir 
pārsniegts, vai gadījumos, kad 
robežlielums ir pārsniegts dienā, kas nav 
darba diena, nākamajā darba dienā pēc 
brīvdienas.
2. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru 
turējumā ir privāto klientu konti, kuros ir 
pozīcijas ar aizņemtiem finanšu 
instrumentiem vai iespējamo saistību 
darījumiem, informē klientus, ja katra 
instrumenta sākotnējā vērtība samazinās 
par 20 %, bet pēc tam pie katriem 
nākamajiem 10 %. Šajā punktā paredzēto 
ziņošanu attiecina uz katru instrumentu, 
izņemot gadījumus, kad ar klientu ir 
panākta cita vienošanās, un ne vēlāk kā 
tās darba dienas beigās, kurā 
robežlielums ir pārsniegts, vai — 
gadījumos, kad robežlielums ir pārsniegts 
brīvdienā, — nākamās darba dienas 
beigās.";

Or. en

Pamatojums

Šādi 10 % tiktu tik bieži sasniegti, ka informācijas sniegšana nonāktu līdz inflācijai.

Grozījums Nr. 113
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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5b) iekļauj šādu 25.a pantu:
"25.a pants
Zaudējumu ziņošanas robežlielumi
1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus, 
gadījumos, kad portfeļa kopējā vērtība 
saskaņā ar novērtējumu katra pārskata 
perioda sākumā samazinās par 10 %, bet 
pēc tam pie katriem nākamajiem 10 %, 
informē klientus ne vēlāk kā tās darba 
dienas beigās, kurā šis robežlielums ir 
pārsniegts, vai gadījumos, kad 
robežlielums ir pārsniegts dienā, kas nav 
darba diena, nākamajā darba dienā pēc 
brīvdienas.
2. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru 
turējumā ir privāto klientu konti, kuros ir 
pozīcijas ar aizņemtiem finanšu 
instrumentiem vai iespējamo saistību 
darījumiem, informē klientus, ja katra 
instrumenta sākotnējā vērtība samazinās 
par 10 %, bet pēc tam pie katriem 
nākamajiem 10 %. Šajā punktā paredzēto 
ziņošanu attiecina uz katru instrumentu, 
izņemot gadījumus, kad ar klientu ir 
panākta cita vienošanās, un ne vēlāk kā 
tās darba dienas beigās, kurā 
robežlielums ir pārsniegts, vai — 
gadījumos, kad robežlielums ir pārsniegts 
brīvdienā, — nākamās darba dienas 
beigās.";

Or. en

Grozījums Nr. 114
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2014/65/ES
27. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā noteikto ziņošanas prasību svītrots
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tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 
2 gadi].

Or. en

Grozījums Nr. 115
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2014/65/ES
27. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā noteikto ziņošanas prasību 
tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 2 gadi].

Šajā punktā noteikto ziņošanas prasību 
tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 2 gadi]. 
Eiropas Komisija vispusīgi pārskata 
27. panta 3. punkta ziņošanas prasību 
piemērotību un līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 
1 gads] iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 27. panta 3. punkta ziņošanas prasības apturēšana būtu jāpapildina ar prasību 
Eiropas Komisijai pārskatīt šīs prasības piemērotību.

Grozījums Nr. 116
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2014/65/ES
27. pants – 3. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā noteikto ziņošanas prasību 
tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 

Šajā punktā noteikto ziņošanas prasību 
tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 
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direktīvas spēkā stāšanās datums + 2 gadi]. direktīvas spēkā stāšanās datums + 1 gads].

Or. en

Grozījums Nr. 117
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
27. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) direktīvas 27. panta 6. punktā 
iekļauj šādu daļu:
"Šajā punktā noteikto ziņošanas prasību 
tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 
2 gadi].";

Or. en

Pamatojums

Aptur to ieguldījumu brokeru sabiedrību pienākumu, kas izpilda klientu pasūtījumus, 
publiskot piecas izpildes vietas, kurās ir bijis vislielākais tirdzniecības apjoms. Tas nozīmē 
saskaņošanu ar 27. panta 3. punkta prasības apturēšanu.

Grozījums Nr. 118
Engin Eroglu

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
27. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) direktīvas 27. panta 6. punktā 
iekļauj šādu daļu:
"Šajā punktā noteikto ziņošanas prasību 
tomēr nepiemēro līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 
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2 gadi].";

Or. en

Grozījums Nr. 119
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
27. pants – 6. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b) direktīvas 27. panta 6. punktā 
iekļauj šādu daļu:
"Eiropas Komisija vispusīgi pārskata 
27. panta 6. punkta ziņošanas prasību 
piemērotību un līdz [šīs grozījumu 
direktīvas spēkā stāšanās datums + 
1 gads] iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.";

Or. en

Pamatojums

Aptur to ieguldījumu brokeru sabiedrību pienākumu, kas izpilda klientu pasūtījumus, 
publiskot piecas izpildes vietas, kurās ir bijis vislielākais tirdzniecības apjoms. Tas nozīmē 
saskaņošanu ar 27. panta 3. punkta prasības apturēšanu.

Grozījums Nr. 120
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2014/65/ES
29.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 24. panta 4. punkta 
c) apakšpunktā noteiktās prasības 
nepiemēro citiem pakalpojumiem, ko 
sniedz profesionālajiem klientiem, 

svītrots
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izņemot ieguldījumu konsultācijas un 
portfeļa pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2014/65/ES
29.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 24. panta 4. punkta 
c) apakšpunktā noteiktās prasības 
nepiemēro citiem pakalpojumiem, ko 
sniedz profesionālajiem klientiem, izņemot 
ieguldījumu konsultācijas un portfeļa 
pārvaldību.

1. Šīs direktīvas 24. panta 4. punkta 
c) apakšpunktā noteiktās prasības 
nepiemēro citiem pakalpojumiem, ko 
sniedz profesionālajiem klientiem un 
atbilstīgiem darījumu partneriem.

Or. en

Pamatojums

Precizē, ka atbrīvojums attiecas gan uz profesionālajiem klientiem, gan atbilstīgiem darījumu 
partneriem.

Grozījums Nr. 122
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2014/65/ES
57. pants – 1., 3., 4., 6., 7., 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2014/65/ES
57. pants – 1., 3., 4., 6., 7., 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2014/65/ES
57. pants – 1., 3., 4., 6., 7., 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 125
Ernest Urtasun
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2014/65/ES
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) direktīvas 58. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

“2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
tirgojas ar preču atvasinātajiem 
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instrumentiem vai emisijas kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem ārpus 
tirdzniecības vietas, vismaz reizi dienā 
sniedz centrālajai kompetentajai iestādei, 
kas minēta 57. panta 6. punktā, pilnīgu 
pārskatu par savām turētajām pozīcijām 
tirdzniecības vietā tirgotajos preču 
atvasinātajos instrumentos, emisijas 
kvotās vai to atvasinātajos instrumentos 
un ekonomiski līdzvērtīgo ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu līgumos, kā arī 
par pozīcijām, kuras tur to klienti un 
klientu klienti, līdz pat galaklientiem, 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 
26. pantam un attiecīgā gadījumā Regulas 
(ES) Nr. 1227/2011 8. pantam.”;

Or. en

Grozījums Nr. 126
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2014/65/ES
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) direktīvas 58. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

“2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
tirgojas ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem vai emisijas kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem ārpus 
tirdzniecības vietas, vismaz reizi dienā 
sniedz centrālajai kompetentajai iestādei, 
kas minēta 57. panta 6. punktā, pilnīgu 
pārskatu par savām turētajām pozīcijām 
tirdzniecības vietā tirgotajos preču 
atvasinātajos instrumentos, emisijas 
kvotās vai to atvasinātajos instrumentos 
un ekonomiski līdzvērtīgo ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu līgumos, kā arī 
par pozīcijām, kuras tur to klienti un 
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klientu klienti, līdz pat galaklientiem, 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 
26. pantam un attiecīgā gadījumā Regulas 
(ES) Nr. 1227/2011 8. pantam.”;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2014/65/ES
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
tirgojas ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem vai emisijas kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem ārpus 
tirdzniecības vietas, vismaz reizi dienā 
sniedz centrālajai kompetentajai iestādei, 
kas minēta 57. panta 6. punktā, pilnīgu 
pārskatu par savām turētajām pozīcijām 
tirdzniecības vietā tirgotajos preču 
atvasinātajos instrumentos, emisijas 
kvotās vai to atvasinātajos instrumentos 
un ekonomiski līdzvērtīgo ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu līgumos, kā arī 
par pozīcijām, kuras tur to klienti un 
klientu klienti, līdz pat galaklientiem, 
atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2014 
26. pantam un attiecīgā gadījumā Regulas 
(ES) Nr. 1227/2011 8. pantam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 128
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
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Direktīva 2014/65/ES
90. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) direktīvas 90. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:
"1. Komisija līdz 2021. gada 30. jūnijam 
pēc apspriešanās ar EVTI iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par:
a) OTS darbību, tostarp to, kā tās veic 
sapārotu tirdzniecību savā vārdā, ņemot 
vērā kompetento iestāžu uzraudzības 
pieredzi, to OTS skaitu, kurām piešķirta 
atļauja Savienībā, un to tirgus daļu, un jo 
īpaši izpētot, vai OTS definīcijai ir 
vajadzīgi kādi pielāgojumi un vai OTS 
kategorijā ietvertais instrumentu klāsts 
joprojām ir atbilstīgs;
b) MVU izaugsmes tirgu režīma darbību, 
ņemot vērā to daudzpusējo tirdzniecības 
sistēmu skaitu, kas reģistrētas kā MVU 
izaugsmes tirgi, tajos darbojošos emitentu 
skaitu un attiecīgos tirdzniecības 
apjomus;
jo īpaši ziņojumā izvērtē, vai 33. panta 
3. punkta a) apakšpunktā minētais 
robežlielums ir pietiekams minimums, lai 
īstenotu MVU izaugsmes tirgu mērķus, kā 
noteikts šajā direktīvā;
c) prasību, kas attiecas uz algoritmisko 
tirdzniecību, tostarp augstas intensitātes 
algoritmiskās tirdzniecības darījumu, 
ietekmi;
d) pieredzi ar konkrētu produktu un 
prakšu aizliegšanas mehānismu, ņemot 
vērā to, cik reizes mehānismi tikuši 
izmantoti, un to ietekmi;
e) administratīvo un kriminālsodu 
piemērošanu un jo īpaši nepieciešamību 
vēl vairāk saskaņot administratīvos sodus, 
kas paredzēti par šajā direktīvā un Regulā 
(ES) Nr. 600/2014 minēto prasību 
pārkāpumiem;
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f) ierobežojumu un pozīciju limitu un 
pozīciju pārvaldīšanas piemērošanas 
ietekmi uz likviditāti, ļaunprātīgu tirgus 
izmantošanu un pareiziem cenu un 
norēķinu nosacījumiem atvasināto preču 
instrumentu tirgos;
g) cenu attīstību pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības pārredzamības datiem no 
regulētiem tirgiem, DTS, OTS un APS;
h) ietekmi, ko rada prasība sniegt 
informāciju par visām maksām, komisijas 
naudām un nefinansiāliem labumiem 
saistībā ar ieguldījumu pakalpojuma vai 
papildu pakalpojuma sniegšanu klientam 
atbilstīgi šīs direktīvas 24. panta 9. punkta 
noteikumiem, tostarp ietekmi uz atbilstīgu 
iekšējā tirgus darbību saistībā ar 
pārrobežu ieguldījumu konsultācijām;
i) kāda ir ietekme prasībām, kuras 
saistītas ar ieguldījumu izpēti saskaņā ar 
Komisijas Deleģēto direktīvu 
(ES) 2017/593 par pārdevēja puses un 
pircēja puses izpētes izmaksām, 
pieejamību, intensitāti, tvērumu un 
kvalitāti, īpašu uzmanību pievēršot izpētei 
par ES MVU;
j) klientu kategorijām saskaņā ar šīs 
direktīvas 4. pantu un II pielikumu.
Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 129
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2014/65/ES
II pielikums – II.1. Identifikācijas kritēriji – 5. daļa – 1., 2., 3. ievilkums

Spēkā esošais teksts Grozījums

11a) direktīvas II pielikuma 
II.1. punkta piektās daļas pirmo, otro un 
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trešo ievilkumu groza šādi:
– klients ir veicis būtiska apjoma darījumus 
attiecīgajā tirgū, vidēji veicot 10 darījumus 
vienā ceturksnī četru iepriekšējo ceturkšņu 
laikā,

"– klients ir veicis būtiska apjoma 
darījumus attiecīgajā tirgū, vidēji veicot 
10 darījumus vienā ceturksnī četru 
iepriekšējo ceturkšņu laikā un 2 darījumus 
gadā nelikvīdu instrumentu gadījumā,

– klienta tā finanšu instrumentu portfeļa 
apjoms, kas ir definēts kā apjoms, kurā 
ietverti skaidras naudas noguldījumi un 
finanšu instrumenti, pārsniedz 
500 000 EUR,

– klienta tā finanšu instrumentu portfeļa 
apjoms, kas ir definēts kā apjoms, kurā 
ietverti skaidras naudas noguldījumi un 
finanšu instrumenti, pārsniedz 
200 000 EUR,

– klients strādā vai ir strādājis vismaz 
vienu gadu finanšu nozarē specialitātē, 
kurā vajadzīgas zināšanas par 
paredzētajiem darījumiem vai 
pakalpojumiem.

– klients strādā vai ir strādājis vismaz 
vienu gadu finanšu nozarē specialitātē, 
kurā vajadzīgas zināšanas par 
paredzētajiem darījumiem vai 
pakalpojumiem, vai klientam ir bakalaura 
vai maģistra līmeņa diploms (vai 
augstāks) ekonomikā vai finansēs vai ir 
pēdējo piecu gadu laikā pārvaldījis 
portfeli vairāk nekā 500 000 EUR vērtībā, 
vai ir vismaz vienu gadu strādājis jomās, 
kas saistītas ar finanšu zināšanām,
– klients veic vai vēlas veikt darījumu ar 
finanšu instrumentu vairāk nekā 
100 000 EUR vērtībā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Grozījums Nr. 130
Bogdan Rzońca

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2014/65/ES
90. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija līdz 2021. gada 
31. decembrim pārskata 2. panta 1. punkta 
j) apakšpunktā noteiktā atbrīvojuma 
ietekmi uz emisijas kvotām vai to 
atvasinātajiem instrumentiem un 

1.a Komisija 3 gadu laikā pēc ES ETS 
sistēmas grozījumiem pārskata 2. panta 
1. punkta j) apakšpunktā noteiktā 
atbrīvojuma ietekmi uz emisijas kvotām 
vai to atvasinātajiem instrumentiem un 
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vajadzības gadījumā pievieno minētajam 
pārskatam tiesību akta priekšlikumu par 
minētā atbrīvojuma grozīšanu. Šajā 
kontekstā Komisija novērtē ES emisijas 
kvotu un to atvasināto instrumentu 
tirdzniecību ES un trešās valstīs, kā arī 
2. panta 1. punkta j) apakšpunktā noteiktā 
atbrīvojuma ietekmi uz ieguldītāju 
aizsardzību, emisijas kvotu un to atvasināto 
instrumentu tirgu integritāti un 
pārredzamību un to, vai ir jāpieņem 
pasākumi saistībā ar tirdzniecību, kas 
notiek trešo valstu tirdzniecības vietās.

vajadzības gadījumā pievieno minētajam 
pārskatam tiesību akta priekšlikumu par 
minētā atbrīvojuma grozīšanu. Šajā 
kontekstā Komisija novērtē ES emisijas 
kvotu un to atvasināto instrumentu 
tirdzniecību ES un trešās valstīs, kā arī 
2. panta 1. punkta j) apakšpunktā noteiktā 
atbrīvojuma ietekmi uz ieguldītāju 
aizsardzību, emisijas kvotu un to atvasināto 
instrumentu tirgu integritāti un 
pārredzamību un to, vai ir jāpieņem 
pasākumi saistībā ar tirdzniecību, kas 
notiek trešo valstu tirdzniecības vietās.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva (ES) 2019/878
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Grozījumi Direktīvā (ES) 2019/878

Direktīvas (ES) 2019/878 2. panta 
1. punktu groza šādi:
1) pirmo daļu aizstāj ar šādu:
"Dalībvalstis līdz 2020. gada 
28. decembrim pieņem un publicē:
i) pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas 
noteikumiem, ciktāl tie attiecas uz 
kredītiestādēm;
ii) pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas 
1. panta 1. un 9. punktam saistībā ar 
Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. un 
6. punktu un 21.b pantu, ciktāl tas 
attiecas uz kredītiestādēm un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām.";
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2) pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
"Dalībvalstis par to tūlīt informē 
Komisiju.";

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums novērš nesaskaņotību starp Ieguldījumu brokeru sabiedrību direktīvas un 
Kapitāla prasību direktīvas 5 stāšanos spēkā.

Grozījums Nr. 132
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1.b pants (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 2. punkts – 3., 4., 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Grozījumi Direktīvā 2013/36/ES

Direktīvas 94. panta 2. punkta trešo, 
ceturto un piekto daļu aizstāj ar šādu:
"Lai noteiktu darbiniekus, kuru 
profesionālās darbības būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, kā minēts 92. panta 
3. punktā, izņemot ieguldījumu brokeru 
sabiedrību darbiniekus, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 
1. punkta 2. apakšpunktā, EBI izstrādā 
regulatīvo tehnisko standartu projektu, 
paredzot kritērijus, lai noteiktu:
a) vadītāja atbildības un kontroles 
funkcijas;
b) nozīmīgu darījumdarbības vienību un 
būtisku ietekmi uz attiecīgās 
darījumdarbības vienības riska profilu; 
un
c) citas darbinieku kategorijas, kuras nav 
konkrēti minētas 92. panta 3. punktā un 
kuru profesionālajai darbībai ir tāda 
ietekme uz iestādes riska profilu, kas ir 
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salīdzinoši tikpat būtiska kā 92. panta 
3. punktā minētajām darba ņēmēju 
kategorijām.
EBI līdz 2019. gada 28. decembrim 
iesniedz minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
papildināt šo direktīvu, pieņemot šajā 
punktā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–
14. pantā. Attiecībā uz regulatīvajiem 
tehniskajiem standartiem, kas 
piemērojami ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
2. apakšpunktā, šīs direktīvas 94. panta 
2. punktā paredzētās pilnvaras ar 
grozījumiem, kuri ieviesti ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
(ES) 2018/843, paliek spēkā līdz 
2021. gada 26. jūnijam.";

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums novērš nesaskaņotību starp Ieguldījumu brokeru sabiedrību direktīvas un 
Kapitāla prasību direktīvas 5 stāšanos spēkā.

Grozījums Nr. 133
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Pārskatīšanas klauzula
Līdz ne vēlāk kā 2021. gada 31. jūnijam 
Komisija iesniedz priekšlikumu par 
Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) 
Nr. 600/2014 pārskatīšanu. Pārskatīšanai 
ir plašs tvērums un tajā ņem vērā 
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jautājumus saistībā ar tirgus struktūru, 
datiem, tirdzniecību un pēctirdzniecību, 
izpētes noteikumiem, noteikumiem par 
pamudinājumu izmaksāšanu 
konsultantiem un konsultantu 
profesionālo kvalifikāciju līmeni Eiropā, 
kā arī Brexit.

Or. en


