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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 
Nr. 600/2014 groza attiecībā uz tirgus datu pārredzamības uzlabošanu, šķēršļu 
novēršanu konsolidētu datu lentes izveidei, tirdzniecības pienākumu optimizēšanu un 
aizliegumu saņemt maksājumus par klientu rīkojumu nosūtīšanu
(COM(2021)727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2021)0727),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9 0440/2021),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza 
attiecībā uz tirgus datu pārredzamības 
uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu 
datu lentes izveidei, tirdzniecības 

ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza 
attiecībā uz tirgus datu pārredzamības 
uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu 
datu lentes izveidei, tirdzniecības 



PE731.644v01-00 6/101 PR\1254822LV.docx

LV

pienākumu optimizēšanu un aizliegumu 
saņemt maksājumus par klientu rīkojumu 
nosūtīšanu

pienākumu optimizēšanu un klientu 
rīkojumu nosūtīšanas un izpildes 
regulējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. pants 
ļauj kompetentajām iestādēm piešķirt 
atbrīvojumu no pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasības tirgus uzturētājiem 
un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas 
uztur tirdzniecības vietu un kas nosaka 
savas cenas, atsaucoties uz primārā tirgus 
vai likviditātes ziņā visatbilstīgākā tirgus 
vidējās vērtības cenu. Tā kā nav pamata 
izslēgt vismazākos rīkojumus no 
pārredzama rīkojumu reģistra un lai 
palielinātu pirmstirdzniecības 
pārredzamību un tādējādi pastiprinātu cenu 
veidošanas procesu, minētais atbrīvojums 
būtu jāpiemēro rīkojumiem, kuru apjoms ir 
vienāds ar divkāršu standarta tirgus apjomu 
vai lielāks par to. Ja konsolidēto datu lentē 
attiecībā uz akcijām un biržā tirgotiem 
fondiem (ETF) sniegs pirkšanas un 
pārdošanas piedāvājumu cenas, no kurām 
var iegūt vidējo vērtību, atsauces cenas 
atbrīvojumam vajadzētu būt pieejamam arī 
sistēmām, kas iegūst vidējās vērtības cenu 
no konsolidētu datu lentes.

(6) Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. pants 
ļauj kompetentajām iestādēm piešķirt 
atbrīvojumu no pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasības tirgus uzturētājiem 
un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas 
uztur tirdzniecības vietu un kas nosaka 
savas cenas, atsaucoties uz primārā tirgus 
vai likviditātes ziņā visatbilstīgākā tirgus 
vidējās vērtības cenu. Lai palielinātu 
pirmstirdzniecības pārredzamību un 
tādējādi pastiprinātu cenu veidošanas 
procesu, minētais atbrīvojums būtu 
jāpiemēro tikai rīkojumiem, kuru apjoms ir 
vienāds ar apjomu, ko nosaka ESMA, kas 
nepārsniedz divkāršu standarta tirgus 
apjomu, vai ir lielāks par to. Nosakot 
iespējamo robežvērtību, EVTI būtu jāņem 
vērā šā pasākuma ietekme uz i) tirgus 
kvalitāti, ii) kopējo likviditāti Savienības 
tirdzniecības vietās, iii) galaieguldītāju 
rezultātiem un iv) Savienības kapitāla 
tirgu un uzņēmumu pievilcību un 
konkurētspēju vietējā un starptautiskā 
mērogā. Ja konsolidēto datu lentē attiecībā 
uz akcijām un biržā tirgotiem fondiem 
(ETF) sniegs pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumu cenas, no kurām var iegūt 
vidējo vērtību, atsauces cenas 
atbrīvojumam vajadzētu būt pieejamam arī 
sistēmām, kas iegūst vidējās vērtības cenu 
no konsolidētu datu lentes.
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Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Neoficiāla tirdzniecība ir 
tirdzniecība bez pirmstirdzniecības 
pārredzamības, izmantojot Regulas (ES) 
Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu no 
atsauces cenas un minētās regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta i) punktā noteikto 
nolīgto tirdzniecības atbrīvojumu. Abu 
atbrīvojumu izmantošanu ierobežo apjoma 
dubultierobežojums (“DVC”). Apjoma 
dubultierobežojums ir mehānisms, kas 
ierobežo neoficiālās tirdzniecības apjomu 
līdz noteiktam īpatsvaram no kopējā pašu 
kapitāla instrumenta tirdzniecības apjoma. 
Neoficiālās pašu kapitāla instrumenta 
tirdzniecības apjoms individuālā 
tirdzniecības vietā nedrīkst pārsniegt 4 % 
no šā instrumenta kopējā tirdzniecības 
apjoma Savienībā. Ja šī robežvērtība tiek 
pārsniegta, neoficiālā tirdzniecība ar 
minēto instrumentu šajā tirdzniecības vietā 
tiek apturēta. Otrkārt, neoficiālās 
tirdzniecības apjoms ar pašu kapitāla 
instrumentu Savienībā nedrīkst pārsniegt 
8 % no šā instrumenta kopējā tirdzniecības 
apjoma Savienībā. Ja šī robežvērtība tiek 
pārsniegta, visa neoficiālā tirdzniecība ar 
minēto instrumentu tiek apturēta. 
Konkrētai vietai noteiktā robežvērtība ļauj 
turpināt izmantot minētos atbrīvojumus 
citās platformās, kurās tirdzniecība ar 
minēto pašu kapitāla instrumentu vēl netiek 
apturēta, līdz netiek pārsniegta Savienības 
mēroga robežvērtība. Tas rada 
sarežģījumus attiecībā uz neoficiālās 
tirdzniecības līmeņu uzraudzību un 
apturēšanas piemērošanu. Lai vienkāršotu 
apjoma dubultierobežojumu, vienlaikus 

(7) Neoficiāla tirdzniecība ir 
tirdzniecība bez pirmstirdzniecības 
pārredzamības, izmantojot Regulas (ES) 
Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu no 
atsauces cenas un minētās regulas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta i) punktā noteikto 
nolīgto tirdzniecības atbrīvojumu. Abu 
atbrīvojumu izmantošanu ierobežo apjoma 
dubultierobežojums ("DVC"). Apjoma 
dubultierobežojums ir mehānisms, kas 
ierobežo neoficiālās tirdzniecības apjomu 
līdz noteiktam īpatsvaram no kopējā pašu 
kapitāla instrumenta tirdzniecības apjoma. 
Neoficiālās pašu kapitāla instrumenta 
tirdzniecības apjoms individuālā 
tirdzniecības vietā nedrīkst pārsniegt 4 % 
no šā instrumenta kopējā tirdzniecības 
apjoma Savienībā. Ja šī robežvērtība tiek 
pārsniegta, neoficiālā tirdzniecība ar 
minēto instrumentu šajā tirdzniecības vietā 
tiek apturēta. Otrkārt, neoficiālās 
tirdzniecības apjoms ar pašu kapitāla 
instrumentu Savienībā nedrīkst pārsniegt 
8 % no šā instrumenta kopējā tirdzniecības 
apjoma Savienībā. Ja šī robežvērtība tiek 
pārsniegta, visa neoficiālā tirdzniecība ar 
minēto instrumentu tiek apturēta. 
Konkrētai vietai noteiktā robežvērtība ļauj 
turpināt izmantot minētos atbrīvojumus 
citās platformās, kurās tirdzniecība ar 
minēto pašu kapitāla instrumentu vēl netiek 
apturēta, līdz netiek pārsniegta Savienības 
mēroga robežvērtība. Tas rada 
sarežģījumus attiecībā uz neoficiālās 
tirdzniecības līmeņu uzraudzību un 
apturēšanas piemērošanu. Lai mazinātu 
sarežģītību un Savienības praksi 
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saglabājot tā efektivitāti, jaunajam 
vienotam apjoma ierobežojumam būtu 
jābalstās tikai uz ES mēroga robežvērtību. 
Minētā robežvērtība būtu jāsamazina līdz 
7 %, lai kompensētu tirdzniecības apjoma 
iespējamo pieaugumu saskaņā ar 
minētajiem atbrīvojumiem, kas izriet no 
tirdzniecības vietas konkrētās robežvērtības 
atcelšanas.

pielīdzinātu atbilstīgi starptautiskajai 
praksei, ierobežojuma mehānisma 
piemērošana būtu jāaptur vismaz piecus 
gadus. EVTI, kas būtu pilnvarota 
uzraudzīt tirgus apstākļus un jo īpaši cenu 
veidošanas procesu, kā arī organizētās 
tirdzniecības vietās pieejamo likviditāti, 
katru gadu būtu jāpārskata apturēšana. 
Ja ierobežojuma saglabāšana maina 
tirgus dalībnieku līdzsvaru un negatīvi 
ietekmē cenu veidošanas procesu, EVTI 
būtu jāierosina Komisijai izbeigt 
apturēšanu un atkal piemērot 
ierobežojuma mehānismu, pamatojoties 
tikai uz Savienības mēroga robežvērtību. 
Ja tas nenotiek, lai vienkāršotu apjoma 
dubultierobežojumu, vienlaikus saglabājot 
tā efektivitāti, ierosina ieviest jaunu 
vienotu apjoma ierobežojumu, kas balstās 
tikai uz ES mēroga robežvērtību. Minētā 
robežvērtība būtu jāsamazina līdz 7 %, lai 
kompensētu tirdzniecības apjoma 
iespējamo pieaugumu saskaņā ar 
minētajiem atbrīvojumiem, kas izriet no 
tirdzniecības vietas konkrētās robežvērtības 
atcelšanas. Piecu gadu apturēšanas 
laikposma beigās EVTI būtu jāpublicē 
galīgais ziņojums, kurā sīki izklāsta 
apturēšanas ietekmi uz Savienības 
tirgiem, un, pamatojoties uz šo ziņojumu, 
Komisijai būtu jāapsver, vai nu atjaunot 
apturēšanu, vai svītrot noteikumus, kuri 
attiecas uz ierobežojuma mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulas (ES) Nr. 600/2014 
10. pantā ir ietvertas prasības tirdzniecības 
vietām publicēt informāciju par 
darījumiem ar instrumentiem, kas nav pašu 

(8) Regulas (ES) Nr. 600/2014 
10. pantā ir ietvertas prasības tirdzniecības 
vietām publicēt informāciju par 
darījumiem ar instrumentiem, kas nav pašu 
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kapitāla instrumenti, tostarp par to cenu un 
apjomu. Minētās regulas 11. pantā ir 
ietverts pamatojums, saskaņā ar kuru valstu 
kompetentās iestādes var atļaut šo ziņu 
publicēšanu atlikt. Minētās informācijas 
publicēšanu atļauts atlikt, ja darījums 
pārsniedz liela mēroga apjoma 
robežvērtību un ja tas ir ar instrumentu, 
kuram nav likvīda tirgus, vai ja šis 
darījums pārsniedz konkrētajam 
instrumentam raksturīgo robežvērtību 
gadījumā, ja darījumā ir iesaistīti 
likviditātes nodrošinātāji. Valstu 
kompetentajām iestādēm ir rīcības brīvība 
attiecībā uz atliktā laikposma ilgumu un 
sīkāku informāciju par darījumiem, kurus 
var atlikt. Šī rīcības brīvība ir izraisījusi 
atšķirīgas prakses dalībvalstīs un 
neefektīvas pēctirdzniecības pārredzamības 
publikācijas. Lai nodrošinātu pārredzamību 
visu veidu ieguldītājiem, ir jāsaskaņo 
atlikšanas režīms Eiropas Savienības 
līmenī, jāatceļ rīcības brīvība valstu līmenī 
un jāveicina tirgus datu konsolidācija. 
Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt 
pēctirdzniecības pārredzamības prasības, 
atceļot kompetento iestāžu rīcības brīvību.

kapitāla instrumenti, tostarp par to cenu un 
apjomu. Minētās regulas 11. pantā ir 
ietverts pamatojums, saskaņā ar kuru valstu 
kompetentās iestādes var atļaut šo ziņu 
publicēšanu atlikt. Minētās informācijas 
publicēšanu atļauts atlikt, ja darījums 
pārsniedz liela mēroga apjoma 
robežvērtību un ja tas ir ar instrumentu, 
kuram nav likvīda tirgus, vai ja šis 
darījums pārsniedz konkrētajam 
instrumentam raksturīgo robežvērtību 
gadījumā, ja darījumā ir iesaistīti 
likviditātes nodrošinātāji. Valstu 
kompetentajām iestādēm ir rīcības brīvība 
attiecībā uz atliktā laikposma ilgumu un 
sīkāku informāciju par darījumiem, kurus 
var atlikt. Šī rīcības brīvība ir izraisījusi 
atšķirīgas prakses dalībvalstīs un 
neefektīvas pēctirdzniecības pārredzamības 
publikācijas. Lai nodrošinātu pārredzamību 
visu veidu ieguldītājiem, ir jāsaskaņo 
atlikšanas režīms Eiropas Savienības 
līmenī, jāatceļ rīcības brīvība valstu līmenī 
un jāveicina tirgus datu konsolidācija. 
Tādēļ ir lietderīgi pastiprināt 
pēctirdzniecības pārredzamības prasības, 
atceļot valstu kompetento iestāžu rīcības 
brīvību un nosakot darījumu kategorijas, 
attiecībā uz kurām atlikšana ir atļauta, 
ņemot vērā darījumu apmēru un saistīto 
finanšu instrumentu likviditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu pietiekamu 
pārredzamības līmeni, tāda darījuma cena, 
kas ir ar instrumentu, kurš nav pašu 
kapitāla instruments, būtu jāpublicē pēc 
iespējas tuvāk reāllaikam, un tā būtu 
jāatliek ne ilgāk kā līdz tirdzniecības 

(9) Lai nodrošinātu pietiekamu 
pārredzamības līmeni, tāda darījuma cena 
un apmērs, kas ir ar instrumentu, kas nav 
pašu kapitāla instruments, būtu jāpublicē 
pēc iespējas tuvāk reāllaikam, un cena būtu 
jāatliek ne ilgāk kā līdz tirdzniecības 
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dienas beigām. Tomēr, lai instrumentu, kas 
nav pašu kapitāla instrumenti, likviditātes 
nodrošinātājus nepakļautu nepamatotam 
riskam, vajadzētu būt iespējai neatklāt 
darījumu apjomus uz īsu laikposmu, kam 
nevajadzētu būt ilgākam par divām 
nedēļām. Dažādo kopu precīza kalibrēšana, 
kas atbilst dažādu laikposmu atlikšanai, 
būtu jāatstāj EVTI ziņā, ņemot vērā 
tehniskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai 
precizētu kalibrēšanu, kā arī ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt elastību 
kalibrēšanas grozīšanai. Minētās atlikšanas 
pamatā vajadzētu būt instrumenta, kas nav 
pašu kapitāla instruments, likviditātei, 
darījuma apjomam un obligāciju 
gadījumā — kredītreitingam, un tajā vairs 
nebūtu jāiekļauj attiecīgajam instrumentam 
raksturīgais apjoms.

dienas beigām. Tomēr, lai instrumentu, kas 
nav pašu kapitāla instrumenti, likviditātes 
nodrošinātājus nepakļautu nepamatotam 
riskam, vajadzētu būt iespējai neatklāt lielu 
darījumu cenu un apjomu uz ilgāku 
laikposmu, kam nevajadzētu būt ilgākam 
par četrām nedēļām. Dažādo kopu precīza 
kalibrēšana, kas atbilst dažādu laikposmu 
atlikšanai, būtu jāatstāj EVTI ziņā, ņemot 
vērā tehniskās zināšanas, kas vajadzīgas, 
lai precizētu kalibrēšanu, kā arī ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt elastību 
kalibrēšanas grozīšanai. Minētās atlikšanas 
pamatā vajadzētu būt instrumenta, kas nav 
pašu kapitāla instruments (par 
aizstājējvērtību izmantojot emisijas 
apjomu, likviditātei, darījuma apjomam 
(darījuma apjoms), un vairs nebūtu 
jāiekļauj ne attiecīgajam instrumentam 
raksturīgais apjoms, ne arī apjoma 
apmērs. Lai vienkāršotu obligāciju un 
atvasināto instrumentu pirmstirdzniecības 
pārredzamības režīmu, būtu jāsvītro 
instrumenta saistītais apjoms un 
jāpazemina apjoma apmērs, lai atbilstīgā 
līmenī paliktu tikai viena robežvērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai pastiprinātu cenu veidošanas 
procesu un saglabātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starp tirdzniecības 
vietām un sistemātiskiem internalizētājiem, 
Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. pantā ir 
noteikts, ka sistemātiskajiem 
internalizētājiem ir jāpublisko visi cenu 
piedāvājumi minētā sistemātiskā 
internalizētāja izvietotiem pašu kapitāla 
instrumentiem, kuru apjoms ir mazāks par 
standarta tirgus apjomu. Sistemātiskie 

(11) Lai pastiprinātu cenu veidošanas 
procesu un saglabātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starp tirdzniecības 
vietām un sistemātiskiem internalizētājiem, 
Regulas (ES) Nr. 600/2014 14. pantā ir 
noteikts, ka sistemātiskajiem 
internalizētājiem ir jāpublisko visi cenu 
piedāvājumi minētā sistemātiskā 
internalizētāja izvietotiem pašu kapitāla 
instrumentiem, kuru apjoms ir mazāks par 
standarta tirgus apjomu. Sistemātiskie 
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internalizētāji var brīvi izlemt, kādiem 
apjomiem tie norāda cenu, ja vien tie cenu 
norāda vismaz 10 % no standarta tirgus 
apjoma. Tomēr šī iespēja ir novedusi pie 
ļoti zema pirmstirdzniecības pārredzamības 
līmeņa, ko sistemātiskie internalizētāji 
nodrošina attiecībā uz pašu kapitāla 
instrumentiem, un ir kavējusi vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu panākšanu. Tādēļ ir 
jānosaka prasība, lai sistemātiskie 
internalizētāji publicētu stabilus cenu 
piedāvājumus, kas attiecas vismaz uz 
divkāršu standarta tirgus apjomu.

internalizētāji var brīvi izlemt, kādiem 
apjomiem tie norāda cenu, ja vien tie cenu 
norāda vismaz 10 % no standarta tirgus 
apjoma. Tomēr šī iespēja ir novedusi pie 
ļoti zema pirmstirdzniecības pārredzamības 
līmeņa, ko sistemātiskie internalizētāji 
nodrošina attiecībā uz pašu kapitāla 
instrumentiem, un ir kavējusi vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu panākšanu. Tādēļ ir 
jānosaka prasība, lai sistemātiskie 
internalizētāji publicētu stabilus cenu 
piedāvājumus, kas attiecas vismaz uz 
apjomu, ko nosaka EVTI. Minimālais 
apjoms nedrīkstētu būt lielāks par 
divkāršu standarta tirgus apjomu, un tas 
būtu jānosaka, ņemot vērā šādus mērķus: 
i) palielināt pašu kapitāla instrumentu 
pirmstirdzniecības pārredzamību 
galaieguldītāju labā; ii) saglabāt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem 
internalizētājiem; iii) nodrošināt 
galaieguldītājiem pienācīgu tirdzniecības 
iespēju izvēli; un iv) nodrošināt, ka 
tirdzniecības vide Savienībā saglabā 
pievilcību un konkurētspēju gan vietējā, 
gan starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, papildus pienākumam publicēt 
stabilus cenu piedāvājumus, kas attiecas 
vismaz uz divkāršu standarta tirgus 
apjomu, arī sistemātiskiem 
internalizētājiem vairs nebūtu jāļauj veikt 
savietošanu vidējā vērtībā, kas ir mazāka 
par divkāršu standarta tirgus apjomu. 
Turklāt būtu jāprecizē, ka sistemātiskiem 
internalizētājiem būtu jāļauj veikt 

(12) Lai radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, papildus pienākumam publicēt 
stabilus cenu piedāvājumus arī 
sistemātiskiem internalizētājiem nebūtu 
jāļauj veikt savietošanu vidējā vērtībā, kas 
ir mazāka par apjomu, kas jānosaka EVTI 
un jāpielīdzina apjomam, kas ir mazāks 
par to, no kura sistemātiskiem 
internalizētājiem piemēro 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
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savietošanu vidējā vērtībā, ciktāl tie ievēro 
minimālā soļa noteikumus saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 49. pantu, ja tie 
veic darījumus, kas pārsniedz divkāršu 
standarta tirgus apjomu, bet nesasniedz 
liela apjoma robežvērtību. Ja sistemātiski 
internalizētāji veic darījumus, kas 
pārsniedz liela apjoma robežvērtību, tiem 
arī turpmāk būtu jāļauj veikt savietošanu 
vidējā vērtībā, neievērojot minimālā soļa 
režīmu.

prasības. Turklāt būtu jāprecizē, ka 
sistemātiskiem internalizētājiem būtu jāļauj 
veikt savietošanu vidējā vērtībā, kas 
pārsniedz šo apjomu, neievērojot minimālā 
soļa režīmu. Tādējādi Savienība 
pielīdzinātos dominējošajai starptautiskā 
tirgus praksei.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tirgus datu atšķirīgās kvalitātes dēļ 
tirgus dalībniekiem ir grūti šos datus 
salīdzināt, kas liedz konsolidēt datus ar 
lielu pievienoto vērtību. Regulas (ES) 
Nr. 600/2014 II un III sadaļā noteiktā 
pārredzamības režīma pareizai darbībai un 
konsolidētu datu lentes nodrošinātāju 
veiktai datu konsolidācijai ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai tirgus dati būtu kvalitatīvi. 
Tādēļ ir lietderīgi noteikt prasību, lai 
minētie tirgus dati atbilstu augstas 
kvalitātes standartiem gan satura, gan 
formāta ziņā. Vajadzētu būt iespējamam 
īsā laikā mainīt datu būtību un formātu, lai 
varētu mainīt tirgus praksi un atziņas. 
Tāpēc Komisijai deleģētajā aktā būtu 
jāprecizē datu kvalitātes prasības, un tajās 
būtu jāņem vērā īpašās konsultatīvās 
grupas, kuras sastāvā ir nozares un 
publisko iestāžu eksperti, sniegtās 
konsultācijas.

(15) Tirgus datu atšķirīgās kvalitātes dēļ 
tirgus dalībniekiem ir grūti šos datus 
salīdzināt, kas liedz konsolidēt datus ar 
lielu pievienoto vērtību. Regulas (ES) 
Nr. 600/2014 II un III sadaļā noteiktā 
pārredzamības režīma pareizai darbībai un 
konsolidētu datu lentes nodrošinātāju 
veiktai datu konsolidācijai ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai tirgus dati būtu kvalitatīvi. 
Tādēļ ir lietderīgi noteikt prasību, lai 
minētie tirgus dati atbilstu augstas 
kvalitātes standartiem gan satura, gan 
formāta ziņā. Vajadzētu būt iespējamam 
īsā laikā mainīt datu būtību un formātu, lai 
varētu mainīt tirgus praksi un atziņas. 
Tāpēc EVTI regulatīvo tehnisko standartu 
projektā būtu jāprecizē datu kvalitātes 
prasības, un tajās būtu jāņem vērā 
dominējošie nozares standarti un prakse, 
starptautiskie notikumi un standarti, kas 
saskaņoti Savienības vai starptautiskajā 
līmenī, kā arī konsultācijas, ko sniegusi 
Komisijas izveidotā īpašā konsultatīvā 
grupa, kuras sastāvā ir nozares un publisko 
iestāžu eksperti un kuras uzdevums ir 
sniegt norādes tikai attiecībā uz 
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konsolidēto datu lentes datiem. EVTI cieši 
iesaistīsies šīs konsultatīvās grupas darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Regulas (ES) Nr. 600/2014 
23. pantā noteikts, ka lielākā daļa akciju 
tirdzniecības notiek tirdzniecības vietās vai 
sistemātiskajos internalizētājos (“akciju 
tirdzniecības pienākums”). Šī prasība 
neattiecas uz akciju tirdzniecību, kas ir 
nesistemātiska, ad hoc vai neregulāra un 
reta. Nav skaidrs, kad šo atbrīvojumu 
piemēro. Tāpēc EVTI to precizēja, nošķirot 
akcijas, pamatojoties uz to starptautisko 
vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN). 
Saskaņā ar šo atšķirību akciju tirdzniecības 
pienākums attiecas tikai uz akcijām, kurām 
ir EEZ ISIN. Šāda pieeja sniedz skaidrību 
tirgus dalībniekiem, kuri tirgojas ar 
akcijām. Tāpēc ir lietderīgi EVTI 
pašreizējo praksi iekļaut Regulā (ES) 
Nr. 600/2014, vienlaikus atceļot 
atbrīvojumu attiecībā uz akciju 
tirdzniecību, kas ir nesistemātiska, ad hoc 
vai neregulāra un reta. Lai tirgus 
dalībniekiem sniegtu noteiktību par to, uz 
kuriem instrumentiem attiecas akciju 
tirdzniecības pienākums, EVTI vajadzētu 
būt pilnvarotai publicēt un uzturēt 
sarakstu ar visām akcijām, uz kurām 
attiecas minētais pienākums.

(17) Regulas (ES) Nr. 600/2014 
23. pantā noteikts, ka lielākā daļa akciju 
tirdzniecības notiek tirdzniecības vietās vai 
sistemātiskajos internalizētājos ("akciju 
tirdzniecības pienākums"). Šī prasība 
neattiecas uz akciju tirdzniecību, kas ir 
nesistemātiska, ad hoc vai neregulāra un 
reta. Nav skaidrs, kad šo atbrīvojumu 
piemēro. Tāpēc EVTI to precizēja, nošķirot 
akcijas, pamatojoties uz to starptautisko 
vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN). 
Saskaņā ar šo atšķirību akciju tirdzniecības 
pienākums attiecas tikai uz akcijām, kurām 
ir EEZ ISIN. Šāda pieeja sniedz skaidrību 
tirgus dalībniekiem, kuri tirgojas ar 
akcijām. Tāpēc ir lietderīgi EVTI 
pašreizējo praksi iekļaut Regulā (ES) 
Nr. 600/2014, vienlaikus atceļot 
atbrīvojumu attiecībā uz akciju 
tirdzniecību, kas ir nesistemātiska, ad hoc 
vai neregulāra un reta.

Or. en



PE731.644v01-00 14/101 PR\1254822LV.docx

LV

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ziņošana finanšu tirgos, jo īpaši 
ziņošana par darījumiem, jau ir ļoti 
automatizēta, un dati ir standartizētāki. 
Dažas neatbilstības starp regulējumiem jau 
ir novērstas Regulā par Eiropas tirgus 
infrastruktūru (ETIR) REFIT un 
Vērtspapīru finansēšanas darījumu regulā 
(SFTR). EVTI pilnvaras būtu jāpielāgo, lai 
pieņemtu tehniskos standartus un 
nodrošinātu lielāku konsekvenci ziņošanā 
par darījumiem starp ETIR, SFTR un FITR 
regulējumiem. Tas uzlabos darījumu datu 
kvalitāti un novērsīs nevajadzīgas papildu 
izmaksas nozarei.

(19) Ziņošana finanšu tirgos, jo īpaši 
ziņošana par darījumiem, jau ir ļoti 
automatizēta, un dati ir standartizētāki. 
Dažas neatbilstības starp regulējumiem jau 
ir novērstas Regulā par Eiropas tirgus 
infrastruktūru (ETIR) REFIT un 
Vērtspapīru finansēšanas darījumu regulā 
(SFTR). EVTI pilnvaras būtu jāpielāgo, lai 
pieņemtu tehniskos standartus un 
nodrošinātu lielāku konsekvenci ziņošanā 
par darījumiem starp ETIR, SFTR un FITR 
regulējumiem. Tas uzlabos darījumu datu 
kvalitāti un novērsīs nevajadzīgas papildu 
izmaksas nozarei. Turklāt ziņošanai par 
darījumiem būtu jānodrošina iespēja veikt 
plašu darījumu datu apmaiņu starp valstu 
kompetentajām iestādēm, lai pienācīgi 
atspoguļotu šo iestāžu mainīgās 
uzraudzības vajadzības un tās varētu 
uzraudzīt jaunākās norises tirgū un 
iespējamos saistītos riskus. Tādējādi tiktu 
nodrošināts, ka jebkura valsts kompetentā 
iestāde saņemtu visaptverošu pārskatu par 
ieguldījumiem, ko veikuši klienti, kas 
uzturas, dzīvo vai veic uzņēmējdarbību tās 
jurisdikcijā, tostarp, ja šādus 
ieguldījumus veic, izmantojot ieguldījumu 
sabiedrības, kam atļauja piešķirta citā 
dalībvalstī, vai finanšu instrumentus, 
attiecībā uz kuriem likviditātes ziņā tā nav 
attiecīgā tirgus kompetentā iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

(19a) Tirgus dalībnieki un EVTI ir 
pierādījuši, ka pašreizējais ziņošanas 
režīms var radīt nenoteiktību par to, 
kuram būtu jāziņo par darījumiem, kas 
savukārt var izraisīt dubultu ziņošanu. Šī 
problēma jo īpaši saasinās tad, ja 
ieguldījumu sabiedrības, kas savstarpēji 
tirgojas, nezina, vai to darījumu partneris 
ir sistemātisks tirgotā finanšu instrumenta 
internalizētājs, un tāpēc par darījumiem 
būtu jāziņo apstiprinātām publicēšanas 
struktūrām. Turklāt ziņošanas pienākuma 
sasaiste ar sistemātiskā internalizētāja 
statusu Savienībā ir mākslīgi palielinājusi 
sistemātisko internalizētāju skaitu, 
tādējādi kropļojot tirgus dalībnieku 
priekšstatu. Sistemātiskā internalizētāja 
statusa sasaiste ar pēctirdzniecības 
pārredzamības un ziņošanas prasībām 
būtu jāsvītro, tās vietā tirgus dalībniekiem 
ieviešot iespēju reģistrēties kā izraudzītai 
pārskatu sniedzošai vienībai. Turklāt 
EVTI būtu jāizveido visu izraudzīto 
pārskatu sniedzošo vienību reģistrs, kur 
norāda to identitāti, kā arī instrumentus 
vai instrumentu kategorijas, attiecībā uz 
ko tās ir izraudzītās pārskatu sniedzošās 
vienības. Tas likvidētu neskaidrību par to, 
kam būtu jāziņo par darījumu, un 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām, jo īpaši 
mazākām sabiedrībām, mazinātu 
regulējuma slogu. Šāda pieeja būtu 
izdevīga arī tāpēc, ka tikai tās sabiedrības, 
kas atzītas par sistemātiskajiem 
internalizētājiem vai ir izvēlējušās par 
tādiem kļūt, būs likviditātes nodrošinātāji, 
tādējādi padarot skaidrāku kapitāla 
vērtspapīru tirgus kopējo struktūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Konsolidētu datu lentes 
nodrošinātāju konkurence nodrošina, ka 
konsolidēto datu lenti sniedz 
visefektīvākajā veidā un saskaņā ar 
vislabākajiem nosacījumiem lietotājiem. 
Tomēr līdz šim neviena vienība nav 
iesniegusi pieteikumu, lai darbotos kā 
konsolidētu datu lentes nodrošinātājs. 
Tādēļ tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi 
pilnvarot EVTI periodiski organizēt 
konkursa atlases procedūru, lai atlasītu 
vienu vienību, kas spēj nodrošināt 
konsolidēto datu lenti katrai konkrētajai 
aktīvu klasei. Ņemot vērā ierosinātās 
sistēmas novitāti, EVTI būtu jāpilnvaro 
tikai sniegt pēctirdzniecības 
pārredzamības datus pirmajai atlases 
procedūrai, ko tā veic attiecībā uz 
akcijām. Vismaz 18 mēnešus pirms otrās 
atlases procedūras sākšanas EVTI būtu 
jāiesniedz Komisijai ziņojums, kurā būtu 
novērtēts, vai pastāv tirgus pieprasījums 
pēc datu lentei iesniegto datu 
paplašināšanas, tajā iekļaujot arī 
pirmstirdzniecības datus. Pamatojoties uz 
šādu ziņojumu, Komisija būtu jāpilnvaro 
ar deleģētu aktu sīkāk precizēt 
pirmstirdzniecības datu dziļumu datu 
lentei.

(20) Konsolidētu datu lentes 
nodrošinātāju konkurence nodrošina, ka 
konsolidēto datu lenti sniedz 
visefektīvākajā veidā un saskaņā ar 
vislabākajiem nosacījumiem lietotājiem. 
Tomēr līdz šim neviena vienība nav 
iesniegusi pieteikumu, lai darbotos kā 
konsolidētu datu lentes nodrošinātājs. 
Tādēļ tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi 
pilnvarot EVTI periodiski organizēt 
konkursa atlases procedūru, lai atlasītu 
vienu vienību, kas spēj nodrošināt 
konsolidēto datu lenti katrai konkrētajai 
aktīvu klasei. EVTI būtu jānosaka 
konsolidētu datu lentes nodrošinātāju 
atlases un atļauju piešķiršanas prioritātes 
attiecībā uz obligācijām, kam seko 
akcijas, biržā tirgoti fondi un visbeidzot 
atvasinātie instrumenti. Katra KDLN 
atlases procedūras jārīko pakāpeniski ik 
pēc noteikta laika, katru atlases 
procedūru sākot ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc iepriekšējās procedūras 
sākuma. Ņemot vērā akciju un biržā 
tirgoto fondu līdzību, EVTI būtu jāveic 
paralēla procedūra šiem abiem finanšu 
instrumentiem, pieņemot priekšlikumus 
par vai nu vienu konsolidētu lenti, kurā ir 
gan akcijas, gan biržā tirgoti fondi, vai 
par divām atsevišķām lentēm. Par akcijām 
KDLN būtu jāiekļauj pirmstirdzniecības 
dati attiecībā uz labākajiem pirkšanas un 
pārdošanas piedāvājumiem. EVTI būtu 
arī jāprasa, lai akciju KDLN spētu 
nodrošināt vai viņiem vismaz būtu 
tehniskās iespējas konsolidēt un attēlot 
pirmstirdzniecības datus, kas attiecas uz 
pirmajiem pieciem rīkojumu reģistru 
slāņiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Saskaņā ar datiem, kas sniegti šīs 
regulas priekšlikumam pievienotajā 
ietekmes novērtējumā, paredzamā 
ieņēmumu gūšana konsolidēto datu lentei 
būs mainīga atkarībā no datu lentes 
precīzajām iezīmēm. Paredzamajiem 
KDLN ieņēmumiem būtu ievērojami 
jāpārsniedz tā izstrādes izmaksas un 
tādējādi jāpalīdz izveidot stabilu ieņēmumu 
līdzdalības shēmu, saskaņā ar kuru 
konsolidētu datu lentes nodrošinātājs un 
tirgus datu sniedzējiem ir saskaņotas 
komerciālās intereses. Šim principam 
nebūtu jāattur KDLN no nepieciešamās 
rezerves izveides, lai saglabātu 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli, un 
tirgus pamatdatu izmantošanas, lai 
piedāvātu papildu analītiskus vai citus 
pakalpojumus, kuru mērķis ir palielināt 
ieņēmumu kopumu.

(21) Saskaņā ar datiem, kas sniegti šīs 
regulas priekšlikumam pievienotajā 
ietekmes novērtējumā, paredzamā 
ieņēmumu gūšana konsolidēto datu lentei 
būs mainīga atkarībā no datu lentes 
precīzajām iezīmēm. Paredzamajiem 
KDLN ieņēmumiem būtu ievērojami 
jāpārsniedz tā izstrādes izmaksas un 
tādējādi jāpalīdz izveidot stabilu ieņēmumu 
līdzdalības shēmu, saskaņā ar kuru 
konsolidētu datu lentes nodrošinātājs un 
tirgus datu sniedzējiem ir saskaņotas 
komerciālās intereses. Šim principam 
nebūtu jāattur KDLN no nepieciešamās 
rezerves izveides, lai saglabātu 
dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli, un 
tirgus pamatdatu izmantošanas, lai 
piedāvātu papildu analītiskus vai citus 
pakalpojumus, kuru mērķis ir palielināt 
ieņēmumu kopumu. Tirgus datu 
sniedzējam atlīdzība būtu jāsaņem, tikai 
pamatojoties uz izmaksām, kas tam 
radušās, sagatavojot datus un sniedzot tos 
KDLN. Privātajiem ieguldītājiem 
konsolidētajai datu lentei vajadzētu 
piekļūt vai nu bez maksas, vai par 
nominālu gada maksu, un lentes 
nodrošinātājam būtu jānodrošina, ka 
privātajiem ieguldītājiem sniegtā 
informācija ir viegli pieejama un attēlota 
lietotājam ērtā un saprotamā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pastāv objektīva atšķirība starp 
primārās pielaides vietu un citām 
tirdzniecības vietām, kas darbojas kā 
sekundārie tirdzniecības tirgi. Primārās 
pielaides vieta ļauj uzņēmumiem piekļūt 
publiskajiem tirgiem, kam ir būtiska 
nozīme akcijas pastāvēšanas laikā un 
akcijas likviditātes nodrošināšanā. Tas jo 
īpaši attiecas uz akcijām, kas iekļautas 
sarakstā mazākos regulētos tirgos un kas 
parasti tiek tirgotas primārās pielaides 
vietā. Ja pirmstirdzniecības 
pārskatāmības prasībām atbilstoša 
konkrētas akcijas tirdzniecība notiek tikai 
vai galvenokārt primārās pielaides vietā, 
šādai mazākai tirdzniecības vietai ir 
būtiskāka nozīme minētās akcijas cenas 
veidošanā. Tāpēc tirgus pamatdatiem, ko 
mazāks regulēts tirgus sniedz konsolidēto 
datu lentē, ir lielāka nozīme, veidojot cenu 
akcijām, ko šī tirdzniecības vieta atļauj 
tirgot. Tāpēc tiek uzskatīts, ka 
preferenciāls režīms ieņēmumu 
līdzdalības shēmā ir piemērots, lai ļautu 
šīm mazākajām biržām saglabāt savu 
vietējo pielaidi un aizsargāt bagātīgu un 
dinamisku ekosistēmu saskaņā ar kapitāla 
tirgu savienības mērķiem.

(22) Pastāv objektīva atšķirība starp 
primārās pielaides vietu un citām 
tirdzniecības vietām, kas darbojas kā 
sekundārie tirdzniecības tirgi. Primārās 
pielaides vieta ļauj uzņēmumiem piekļūt 
publiskajiem tirgiem, kam ir būtiska 
nozīme akcijas pastāvēšanas laikā un 
akcijas likviditātes nodrošināšanā. Tas jo 
īpaši attiecas uz akcijām, kas iekļautas 
sarakstā mazākos regulētos tirgos un kas 
parasti tiek tirgotas primārās pielaides 
vietā. Mazākos regulētos tirgos 
tirdzniecības koncentrācijas līmenis 
akcijām, kurām tie ir arī primārās 
pielaides vieta, nozīmē, ka to relatīvais 
ieguldījums tirdzniecības sadrumstalošanā 
Savienībā ir mazāk nozīmīgs nekā lielākos 
regulētos tirgos. Akciju vidējais 
tirdzniecības apjoms dienā mazākos 
regulētos tirgos ir salīdzinoši neliels, tas 
bieži ir mazāks par 1 % no Savienībā 
vidējā dienas tirdzniecības apjoma. 
Visbeidzot, mazāki regulētie tirgi kopumā 
ir mazāk diversificēti un atkarīgāki no 
datu ieņēmumiem, tāpēc obligāta dalība 
akciju konsolidēto datu lentē varētu 
atņemt tiem vissvarīgāko ienākumu avotu. 
Tāpēc, ņemot vērā mazāku tirgu mazāku 
sadrumstalotību, to salīdzinošo īpatsvaru 
kopējā tirdzniecības vidē un pamatotās 
bažas par to uzņēmējdarbības dzīvotspēju, 
būtu jāuzskata, ka atbrīvojums no tirgus 
datu obligātas sniegšanas konsolidētajā 
lentē ir piemērots, lai ļautu tiem saglabāt 
savu vietējo pielaidi un aizsargāt bagātīgu 
un dinamisku ekosistēmu saskaņā ar 
kapitāla tirgu savienības mērķiem. 
Procedūras ziņā pirmajam atbrīvojuma 
kritērijam vajadzētu būt tirgus daļai; ja 
tirgus daļa jebkurā nākotnes punktā 
pārsniedz šajā regulā noteikto 
robežvērtību, kā alternatīvi atbrīvojuma 
kritēriji būtu jāpiemēro sadrumstalotības 
kritēriji. Neatkarīgi no tirgus datu 
obligātās sniegšanas atbrīvojuma 
mazākiem regulētiem tirgiem, kuri vēlas, 
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lai tiktu iekļauti konsolidētajā lentē, 
vajadzētu būt iespējai piedalīties obligātās 
datu sniegšanas shēmā, savu nodomu 
paziņojot EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Mazi regulēti tirgi ir regulēti tirgi, 
kuri atļauj tirgot emitentu akcijas, kuru 
tirdzniecība sekundārajā tirgū parasti ir 
mazāk likvīda nekā tirdzniecība ar 
akcijām, kuras atļauts tirgot lielākos 
regulētos tirgos. Lai izvairītos no tā, ka 
mazāki tirdzniecības apjomi (vai 
nominālās vērtības) kaitē mazākām 
biržām ieņēmumu līdzdalības shēmā, kas 
paredzēta konsolidēto datu lentei attiecībā 
uz akcijām, datiem par darījumiem ar šīm 
mazāk likvīdajām akcijām būtu jāpiesaista 
lielāka atlīdzība, nekā to norādītu to 
nosacītā tirdzniecības vērtība. Tas, vai 
akcijas ir mazāk likvīdas, būtu jānosaka, 
pamatojoties uz pirmstirdzniecības 
pārskatāmības prasībām atbilstošas 
likviditātes īpatsvaru, ko uzrāda regulētais 
tirgus, kurā atļauts tirgot mazāk likvīdas 
akcijas, attiecībā pret šīs akcijas vidējo 
dienas tirdzniecības apgrozījumu.

(23) Būtu jāpanāk, ka 
galaieguldītājiem tiek sniegts pilnīgi 
konsolidēts pārskats par Savienībā 
pieejamajām tirdzniecības iespējām, un 
palielinās Savienības kapitāla tirgu 
vispārējā pievilcība vietējā un 
starptautiskajā mērogā atbilstīgi kapitāla 
tirgu savienības mērķiem un mazi regulēti 
tirgi tiek iekļauti konsolidētās lentes 
radītajā vidē. Neatkarīgi no tā, ka šajā 
regulā mazākiem regulētiem tirgiem ir 
piešķirts atbrīvojums no tirgus datu 
obligātās sniegšanas konsolidētajā lentē, 
būtu jāizveido speciāla ieņēmumu 
līdzdalības shēma konsolidēto datu lentei 
attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem, lai 
stimulētu to piedalīšanos obligātajā tirgus 
datu sniegšanas shēmā, un šai dalībai 
tomēr būtu jāpaliek brīvprātīgai. Jo īpaši 
datiem par darījumiem ar mazāk 
likvīdajām akcijām, ko tirgo mazākos 
regulētos tirgos, būtu jāpiesaista lielāka 
atlīdzība, nekā to norādītu to nosacītā 
tirdzniecības vērtība. Tas, vai akcijas ir 
mazāk likvīdas, būtu jānosaka, 
pamatojoties uz pirmstirdzniecības 
pārskatāmības prasībām atbilstošas 
likviditātes īpatsvaru, ko uzrāda regulētais 
tirgus, kurā atļauts tirgot mazāk likvīdas 
akcijas, attiecībā pret šīs akcijas vidējo 
dienas tirdzniecības apgrozījumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā konsolidēto datu lentes 
novitāti ES finanšu tirgu kontekstā, EVTI 
būtu jāuztic sniegt Eiropas Komisijai 
novērtējumu par ieņēmumu līdzdalības 
shēmu, kas paredzēta regulētiem tirgiem 
saistībā ar konsolidēto datu lenti attiecībā 
uz akcijām. Šis ziņojums būtu jāsagatavo, 
pamatojoties uz vismaz 12 mēnešus ilgu 
KDLN darbību un pēc tam pēc Komisijas 
pieprasījuma, ja to uzskata par vajadzīgu 
vai lietderīgu. Novērtējumā īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš tam, vai mazu regulētu tirgu 
līdzdalība KDLN ieņēmumos ir taisnīga un 
efektīva, lai saglabātu šo tirgu nozīmi 
vietējā finanšu ekosistēmā. Komisija būtu 
jāpilnvaro pārskatīt sadales mehānismu, 
izmantojot deleģētu aktu, ja tas ir 
nepieciešams vai lietderīgi.

(24) Ņemot vērā konsolidēto datu lentes 
novitāti ES finanšu tirgu kontekstā, EVTI 
būtu jāuztic sniegt Eiropas Komisijai 
novērtējumu par ieņēmumu līdzdalības 
shēmu, kas paredzēta, lai mazākus 
regulētus tirgus stimulētu piedalīties 
obligātajā tirgus datu sniegšanā saistībā ar 
konsolidēto datu lenti attiecībā uz kapitāla 
vērtspapīriem. Šis ziņojums būtu 
jāsagatavo, pamatojoties uz vismaz 
18 mēnešus ilgu KDLN darbību un pēc tam 
pēc Komisijas pieprasījuma, ja to uzskata 
par vajadzīgu vai lietderīgu. Novērtējumā 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, vai 
mazu regulētu tirgu līdzdalība KDLN 
ieņēmumos ir taisnīga un efektīva, lai 
mudinātu šos tirgus ievadīt datus 
konsolidētu datu lentē un saglabātu šo 
tirgu nozīmi vietējā finanšu ekosistēmā. 
Novērtējumā būtu arī jānosaka, vai šo 
mazāko regulēto tirgu iekļaušana ir i) 
palielinājusi akciju tirdzniecības apjomu 
šajos regulētajos tirgos, ii) pozitīvi 
ietekmējusi profesionālo un privāto 
ieguldītāju iesaistīšanos tirgū un iii) 
galaieguldītājiem uzlabojusi tirdzniecības 
nosacījumus. Komisija būtu jāpilnvaro 
pārskatīt sadales mehānismu, izmantojot 
deleģētu aktu, ja tas ir nepieciešams vai 
lietderīgi. 

nOr. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Finanšu starpniekiem būtu jācenšas 
panākt vislabāko iespējamo cenu un 
visaugstāko iespējamo izpildes iespējamību 
darījumiem, ko tie veic savu klientu vārdā. 
Šajā nolūkā finanšu starpniekiem būtu 
jāatlasa tirdzniecības vieta vai darījumu 
partneris, lai izpildītu savu klientu 
darījumus, pamatojoties vienīgi uz labākās 
izpildes panākšanu savu klientu labā. Šim 
labākās izpildes principam nevajadzētu būt 
savienojamam ar to, ka finanšu starpnieks 
saņem maksājumu no tirdzniecības 
partnera apmaiņā pret klienta darījumu 
izpildes nodrošināšanu. Tādēļ būtu 
jāaizliedz ieguldījumu brokeru sabiedrībām 
saņemt šādu maksājumu.

(32) Finanšu starpniekiem būtu jācenšas 
panākt vislabāko iespējamo cenu un 
visaugstāko iespējamo izpildes iespējamību 
darījumiem, ko tie veic savu klientu vārdā. 
Šajā nolūkā finanšu starpniekiem būtu 
jāatlasa tirdzniecības vieta vai darījumu 
partneris, lai izpildītu savu klientu 
darījumus, pamatojoties vienīgi uz labākās 
izpildes panākšanu savu klientu labā. Šim 
labākās izpildes principam nevajadzētu būt 
savienojamam ar to, ka finanšu starpnieks 
saņem maksājumu no tirdzniecības 
partnera apmaiņā pret klienta darījumu 
izpildes nodrošināšanu. Tādēļ būtu 
jāaizliedz ieguldījumu brokeru sabiedrībām 
saņemt šādu maksājumu. Šis aizliegums 
būtu jāpiemēro instrumentiem, ko tirgo 
tirdzniecības vietās, jo īpaši akcijām, biržā 
tirgotiem fondiem un atvasinātiem 
instrumentiem, un jāattiecina uz visu 
veidu starpniekiem — gan 
sistemātiskajiem internalizētājiem, gan 
ārpusbiržas uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus, proti, veicināt konsolidētu datu 
lentes nodrošinātāju izveidi visos tirgos 
attiecībā uz katru aktīvu klasi un grozīt 
dažus spēkā esošo tiesību aktu aspektus, lai 
uzlabotu finanšu instrumentu tirgu 
pārredzamību, kā arī vēl vairāk pastiprināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
regulētiem tirgiem un sistemātiskiem 
internalizētājiem, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to 

(34) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus, proti, veicināt konsolidētu datu 
lentes nodrošinātāju izveidi visos tirgos 
attiecībā uz katru aktīvu klasi un grozīt 
dažus spēkā esošo tiesību aktu aspektus, lai 
uzlabotu finanšu instrumentu tirgu 
pārredzamību, kā arī vēl vairāk pastiprināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
regulētiem tirgiem un sistemātiskiem 
internalizētājiem un uzlabot Savienības 
kapitāltirgu konkurētspēju starptautiskā 
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mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, pasākums būtu 
jāpieņem Savienības līmenī saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 
Turklāt šajā regulā ir ievērotas hartā 
noteiktās pamattiesības un principi, it īpaši 
brīvība veikt darījumdarbību un patērētāju 
tiesību aizsardzība,

mērogā, nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, bet to mēroga un 
iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, pasākums būtu 
jāpieņem Savienības līmenī saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 
Turklāt šajā regulā ir ievērotas hartā 
noteiktās pamattiesības un principi, it īpaši 
brīvība veikt darījumdarbību un patērētāju 
tiesību aizsardzība,

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 16.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu apakšpunktu:
"16.a) "izraudzīta pārskatu sniedzoša 
vienība" ir ieguldījumu brokeru 
sabiedrība, kas atbild par darījumu 
publiskošanu, izmantojot APS saskaņā ar 
20. panta 1. punktu un 21. panta 
1. punktu;";

Or. en

Pamatojums

Jauna "izraudzītas pārskatu sniedzošas vienības" (IPSV) statusa ieviešana FITR definīcijās. 
Atsauksmes, kas saņemtas no tirgus dalībniekiem un EVTI, parādīja, ka pašreizējais SI 
ziņošanas režīms rada nenoteiktību, dublē ziņojumus un palielina izmaksas, jo īpaši mazākām 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām. SI režīma grozījumu (cita starpā IPSV reģistra ieviešana, 
ko veic EVTI) mērķis ir atsaistīt SI režīmu un ziņošanas pienākumus, tādējādi nodrošinot 
skaidrību, palielinot rīcības brīvību un radot skaidrāku un ticamāku priekšstatu par tirgus 
dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ab) punkta 17) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

17) “likvīds tirgus” ir: "17) "likvīds tirgus" ir:

a) piemērojot 9., 11. un 18. pantu — 
finanšu instrumenta vai finanšu 
instrumentu kategorijas tirgus, kurā 
pastāvīgi ir kāds, kas ir gatavs un vēlas 
pirkt un pārdot, un ja tirgus ir izvērtēts 
saskaņā ar šādiem kritērijiem, ņemot vērā 
konkrētā finanšu instrumenta vai konkrētās 
finanšu instrumentu kategorijas īpašās 
tirgus struktūras:

a) piemērojot 9., 11. un 18. pantu — 
finanšu instrumenta vai finanšu 
instrumentu kategorijas tirgus, kurā 
pastāvīgi ir kāds, kas ir gatavs un vēlas 
pirkt un pārdot, un ja tirgus ir izvērtēts 
saskaņā ar šādiem kritērijiem, ņemot vērā 
konkrētā finanšu instrumenta vai konkrētās 
finanšu instrumentu kategorijas īpašās 
tirgus struktūras:

i) darījumu vidējais biežums un 
apjoms dažādos tirgus apstākļos, ņemot 
vērā finanšu instrumenta kategorijas 
produktu būtību un aprites ciklu;

i) darījumu vidējais biežums un 
apjoms dažādos tirgus apstākļos, ņemot 
vērā finanšu instrumenta kategorijas 
produktu būtību un aprites ciklu;

ii) tirgus dalībnieku skaits un veids, 
tostarp tirgus dalībnieku attiecība pret 
tirgotajiem finanšu instrumentiem 
konkrētam produktam;

ii) tirgus dalībnieku skaits un veids, 
tostarp tirgus dalībnieku attiecība pret 
tirgotajiem finanšu instrumentiem 
konkrētam produktam;

iii) vidējais starpības apmērs, ja tāds ir 
pieejams;

iii) vidējais starpības apmērs, ja tāds ir 
pieejams;

iiia) emisijas apjoms, ko izmanto, lai 
definētu likvīdu obligāciju tirgu un ko var 
izmantot, lai definētu citu instrumentu, 
kas nav pašu kapitāla instrumenti, likvīdu 
tirgu;

b) piemērojot 4., 5. un 14. pantu — 
finanšu instrumentu tirgus, kas tiek tirgoti 
katru dienu, ja tirgu novērtē pēc šādiem 
kritērijiem:

b) piemērojot 4., 5. un 14. pantu — 
finanšu instrumentu tirgus, ko novērtē pēc 
šādiem kritērijiem:

i) brīvās publiskās apgrozības 
apjoma;

i) katru dienu tirgotā apjoma;

ia) tirgus kapitalizācijas;
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ii) vidējā darījumu skaita dienā 
minētajam finanšu instrumentam;

ii) vidējā darījumu skaita dienā 
minētajam finanšu instrumentam;

iii) vidējā dienas apgrozījuma 
minētajam finanšu instrumentam;

iii) vidējā dienas apgrozījuma 
minētajam finanšu instrumentam;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Amendment to clarify thati) the issuance size can be used to determine the liquidity of an 
instrument, where relevant - in line with the proposed provisions under Article 11;ii) as ‘an 
instrument being traded daily’ is a precondition for liquidity and treated as a fourth criterion, 
it is added to the list of criteria under point (17).iii) ‘free float’ is replace by ‘market 
capitalisation’ as:- market participants reportedly struggle to provide free-float information;- 
free-float does not seem to be the most relevant parameter to assess the liquidity of an 
instruments;- free-float is not a concept that exists in the ETFs and certificates markets;The 
number of outstanding shares to be used for the calculation of the market cap to be used for 
this assessment is also an important information in the context of the Short Selling 
Regulation.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 34.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“34.a) “tirgus datu sniedzējs” ir 
tirdzniecības vieta, ieguldījumu brokeru 
sabiedrība, tostarp sistemātiski 
internalizētāji, vai APS;”;

"34.a) "tirgus datu sniedzējs" ir 
tirdzniecības vieta, APS un — akciju 
pirmstirdzniecības pārredzamības 
nodrošināšanai — ieguldījumu brokeru 
sabiedrība, kas uztur sistemātisku 
internalizētāju;";

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu brokeru sabiedrībai (SSI) KDL būtu jāļauj ievadīt tikai pirmstirdzniecības datus. 
APS sniegs KDL ieguldījumu brokeru sabiedrību pēctirdzniecības datus. Atļaujot arī 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām sniegt šādus datus, varētu radīt dubultu ziņošanu un 
neskaidrību.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 36.a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ca) punkta 36.a) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:

36.a) “datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzējs” ir persona, kas minēta 34) līdz 
36) apakšpunktā, un persona, kas minēta 
27.b panta 2. punktā;

"36.a) "datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzējs" ir persona, kas minēta 34), 35) 
un 36) apakšpunktā, un persona, kas 
minēta 27.b panta 2. punktā;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Negrozot šo punktu, priekšlikuma projekts termina "datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējs" 
definīcijā iekļautu "tirgus datu sniedzējus" (34.a). Tādējādi nebūtu skaidrs, vai noteikums, ko 
piemēro attiecībā uz datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem, attiecas arī uz tirgus datu 
sniedzējiem (jo īpaši tirdzniecības vietām un SI), jo tie ir minēti tikai attiecībā uz ARM, APS 
un KDL.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 36.b apakšpunkts – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

visi turpmāk minētie dati par kapitāla 
vērtspapīriem:

visi turpmāk minētie dati par akcijām un 
biržā tirgotiem fondiem:

Or. en

Pamatojums

Precizēts konsolidēto datu lentes aptvērums, uzlabojot juridisko skaidrību attiecībā uz to, ka 
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minētie kapitāla vērtspapīri ir akcijas un biržā tirgoti fondi.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 36.b apakšpunkts – a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) labākie pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumi ar atbilstošiem apjomiem;

i) labākie pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumi ar atbilstošiem apjomiem un 
laika zīmogiem, kas attiecas tikai uz 
akciju pirmstirdzniecības pārredzamības 
datiem. Izsoles sistēmām tas nozīmē arī 
cenu, par kādu izsoles tirdzniecības 
sistēma vislabāk atbilstu tās tirdzniecības 
algoritmam, un apjomu, ko šīs sistēmas 
dalībnieki varētu izpildīt par šādu cenu;

Or. en

Pamatojums

Tirgus pamatdati būtu jāattiecina tikai uz tiem instrumentiem, kuri priekšlikumā iekļauti 
KDL. Tā kā ir paredzēts, ka pirmstirdzniecības KDL attieksies tikai uz akcijām, nevis uz 
visiem kapitāla vērtspapīriem, grozījumā precizēts, ka pirmstirdzniecības dati attiecas tikai uz 
akcijām. Ņemiet vērā, ka tas neizslēdz iespēju, ka akciju un biržā tirgotu fondu datus sniedz 
viens KDLN, jo izraudzītā KDL varētu vienkārši atsevišķi konsolidēt dažādas datu plūsmas.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 36.b apakšpunkts – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

visi turpmāk minētie dati par kapitāla 
vērtspapīriem:

visi turpmāk minētie dati par obligācijām 
un atvasinātajiem instrumentiem:

Or. en
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Pamatojums

Grozījums atbilstīgi iepriekšējiem grozījumiem un apsvērumiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 36.b apakšpunkts – b punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) standartizēts instrumenta 
identifikators, ko piemēro visās 
tirdzniecības vietās;

iii) attiecībā uz obligācijām — 
standartizētais instrumenta identifikators, 
ko piemēro visās tirdzniecības vietās;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
2. pants – 1. punkts – 36.b apakšpunkts – b punkts – iv apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tirgus datu saņemšana 
konsolidētāja 
apkopošanas/konsolidēšanas mehānismā;

– tādu tirgus datu saņemšana, ko 
saņem konsolidēto datu lentes 
nodrošinātājs;

Or. en

Pamatojums

Formulējums pielīdzināts 2. panta 1. punkta 36.b) apakšpunkta a) punktam.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punktu groza šādi: svītrots
i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:
“a) sistēmām, kas saskaņo rīkojumus, 
kuri ir vairāk nekā divreiz lielāki par 
standarta tirgus izmēru un kuru pamatā ir 
tirdzniecības metodika, ar kuru 3. panta 
1. punktā minēto finanšu instrumentu 
cenu iegūst no jebkuras no turpmāk 
minētajām iespējām:
i) šo finanšu instrumentu cenas 
tirdzniecības vietās, kurās šos finanšu 
instrumentus pirmoreiz atļāva tirgot;
ii) šo finanšu instrumentu cenas 
likviditātes ziņā visatbilstīgākā tirgū, ja šī 
atsauces cena ir plaši pieejama un tirgus 
dalībnieki to uzskata par ticamu atsauces 
cenu;
iii) konsolidētu datu lentes akcijām 
vai biržā tirgotiem fondiem.”;
ii) punktam pievieno šādu daļu:
“Piemērojot a) apakšpunktu, minētā 
atbrīvojuma pastāvīgai izmantošanai 
piemēro 5. pantā izklāstītos 
nosacījumus”;

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu, kas attiecas uz 4. panta 6. punkta f) apakšpunkta iekļaušanu. Komisijas 
ierosinātais 1. punkta teksts ir svītrots, jo EVTI būs pilnvarota noteikt RPW robežvērtību.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) konsolidēto datu lentei akcijām vai 
biržā tirgotiem fondiem;

iii) konsolidēto datu lentei akcijām un 
biržā tirgotiem fondiem;

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo iespēju akcijām un biržā tirgotiem fondiem izraudzīties vienu KDLN.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
4. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 6. punkta a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

a) pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumu vai tirgus uzturētāja norādīto 
cenu piedāvājumu diapazonu un 
tirdzniecības intereses dziļumu pie šādām 
cenām, ko dara publiski pieejamu par katru 
attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam, ņemot vērā 
vajadzīgos pielāgojumus dažādiem 
tirdzniecības sistēmu veidiem, kā minēts 
3. panta 2. punktā;

"a) pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumu vai tirgus uzturētāja norādīto 
cenu piedāvājumu diapazonu un 
tirdzniecības intereses dziļumu pie šādām 
cenām, ko dara publiski pieejamu par katru 
attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju 
atbilstīgi 3. panta 1. punktam, ņemot vērā 
vajadzīgos pielāgojumus dažādiem 
tirdzniecības sistēmu veidiem, kā minēts 
3. panta 2. punktā, un pirmstirdzniecības 
datu saturu, iekļaujot dažādus rīkojumu 
vai cenu piedāvājumu veidus;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Grozījums skaidri pilnvaro EVTI noteikt, kāda informācija ir jāpublisko par dažādiem 
kapitāla vērtspapīriem un kapitāla vērtspapīriem līdzīgiem finanšu instrumentiem, jo īpaši 
ņemot vērā priekšlikumu par akciju pirmstirdzniecības KDL. Šajā ziņā ir novērotas dažādas 
tirgus prakses, kas tirgus dalībniekiem sarežģī pirmstirdzniecības datu salīdzināšanu.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
4. pants – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) panta 6. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
"ea) rīkojuma minimālo apjomu, ko var 
sasniegt, izmantojot tirdzniecības 
metodiku, kas minēta 1. punkta 
a) apakšpunktā, un ko nosaka, ņemot 
vērā starptautisko praksi un Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju, un tas nav 
vairāk nekā divreiz lielāks par standarta 
tirgus apjomu;";

Or. en

Pamatojums

Pilnvaro EVTI noteikt RPW izmantošanas robežvērtību. Tas nodrošinās lielāku rīcības 
brīvību nekā Komisijas ierosinātā fiksētā divkārša standarta tirgus apjoma robežvērtība, 
vienlaikus sasniedzot šā noteikuma pamatmērķus, t. i., uzlabot pirmstirdzniecības 
pārredzamību un pastiprināt cenas veidošanas procesu. EVTI būtu jāņem vērā un, iespējams, 
jāmodelē šā pasākuma potenciālā ietekme uz tādiem elementiem kā i) tirgus kvalitāte, ii) 
kopējā likviditāte ES tirdzniecības vietās, iii) galaieguldītāju rezultāti un iv) ES kapitāla tirgu 
un uzņēmumu pievilcība un konkurētspēja vietējā un starptautiskā mērogā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI piecu darbdienu laikā pēc katra 
kalendārā mēneša beigām publicē visus 
šādus datus:

EVTI septiņu darbdienu laikā pēc katra 
kalendārā mēneša beigām publicē visus 
šādus datus:
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Or. en

Pamatojums

Grozījums atvēl EVTI vairāk laika publicēšanai saskaņā ar šo pantu, jo tādējādi tiks 
nodrošināts laiks, kas uzraudzības iestādei vajadzīgs, lai pārbaudītu ierakstus un sagatavotu 
publikāciju, kā arī novērstu bieži iespējamās novēlotās publikācijas vai publikācijas, kurām 
nepieciešami grozījumi.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) panta 6. punktu svītro;

Or. en

Pamatojums

Svītrota prasība, ka EVTI jāpublicē mēneša vidus ziņojumi. Uzraudzības iestāde ir sniegusi 
pierādījumus, kas apliecina, ka 3,75 % un 7,75 % robežvērtības sasniegšana nākamajā 
laikposmā neattur no neoficiālas tirdzniecības. Tāpēc, ņemot vērā to, ka i) mēneša vidus 
publikācijā nav prasīts apturēt neoficiālu tirdzniecību, ii) šķiet, ka tās nepilda mērķi brīdināt 
un novērst iespējamos nākotnes pārkāpumus, un iii) šīs papildu publikācijas dēļ katru mēnesi 
papildu līdzekļi tiks izmantoti nenozīmīgiem ieguvumiem, 6. punktu svītro.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
5. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) iekļauj šādu punktu:
"9.a Tirdzniecības ierobežojumus 
saskaņā ar atbrīvojumiem, kas paredzēti 
4. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 
4. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
i) punktā un ko īsteno saskaņā ar 5. panta 
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1. līdz 6. punktu, aptur, līdz ... [pieci gadi 
pēc dienas, kad stājas spēkā šī grozījumu 
regula].
EVTI ir pilnvarota uzraudzīt šīs 
apturēšanas izraisītās tirgus prakses 
izmaiņas un noteikt, vai pasākums 
nepamatoti negatīvi neietekmē cenu 
veidošanu. Šajā nolūkā EVTI:
a) izdod gada ziņojumu, kurā nosaka 
finanšu instrumentu tirdzniecības 
procentuālo daļu tirdzniecības vietā 
saskaņā ar šiem atbrīvojumiem;
b) pamatojoties uz šo ziņojumu, izdod 
atzinumu Komisijai, kurā novērtē saskaņā 
ar šiem atbrīvojumiem īstenoto 
tirdzniecības ierobežojumu apturēšanas 
saderību ar cenu veidošanu un tirgus 
līdzsvaru.
Ja EVTI konstatē, ka apturēšana kaitē 
abiem minētajiem elementiem, Komisijai 
tiek deleģētas pilnvaras atjaunot 
tirdzniecības ierobežojumus saskaņā ar 
atbrīvojumiem, kas paredzēti 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā un 4. panta 
1. punkta b) apakšpunkta i) punktā un ko 
īsteno saskaņā ar 5. panta 1. līdz 
6. punktu.";

Or. en

Pamatojums

Current limits on the amount of trading that can take place without pre-trade transparency 
are arbitrary, the evidence on their effectiveness in either reinforcing the price formation and 
redirecting trading flows to lit venues is lacking. Given their ineffectiveness, they place an 
unnecessary burden on ESMA and market participants, and risk hindering the international 
competitiveness of EU firms and diminish investors' return. Other measures are better placed 
to strengthen lit venues (e.g. increased thresholds for the use of the RPW, higher SIs quoting 
obligation, ban of PFOF). The cap mechanism should thus be suspended, while ESMA 
continues to monitor the level of dark trading and be empowered to limit it – by restricting the 
use of the reference price and negotiated trade waivers – if there is evidence that the volume 
of such trading is undermining the efficiency of the price formation process.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
8. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

4.a) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:
1. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības 
vietu, publisko kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas piedāvājumu cenas un 
tirdzniecības interešu dziļumu pie šādām 
cenām, kas publiskotas to sistēmās par 
obligācijām, strukturētā finansējuma 
produktiem, emisijas kvotām, atvasinātiem 
instrumentiem, kurus tirgo tirdzniecības 
vietā, un paketes rīkojumiem. Minētā 
prasība attiecas arī uz izmantojamām 
norādēm par interesi. Tirgus uzturētāji un 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur 
tirdzniecības vietu, pastāvīgi publisko 
minēto informāciju parastajā tirdzniecības 
laikā. Šis publicēšanas pienākums 
neattiecas uz tādiem darījumiem ar 
atvasinātiem finanšu instrumentiem starp 
nefinanšu darījumu partneriem, kuri 
samazina objektīvi izmērāmos riskus, kas 
ir tieši saistīti ar šā partnera vai šīs grupas 
komercdarbību vai valsts kases 
finansēšanas darbību.

"1. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības 
vietu, publisko kārtējās pirkšanas un 
pārdošanas piedāvājumu cenas un 
tirdzniecības interešu dziļumu pie šādām 
cenām, kas publiskotas to sistēmās par 
obligācijām, strukturētā finansējuma 
produktiem, emisijas kvotām, atvasinātiem 
instrumentiem, kurus tirgo tirdzniecības 
vietā, un paketes rīkojumiem. Minētie 
tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru 
sabiedrības pastāvīgi publisko minēto 
informāciju parastajā tirdzniecības laikā. 
Šis publicēšanas pienākums neattiecas uz 
tādiem darījumiem ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem starp nefinanšu darījumu 
partneriem, kuri samazina objektīvi 
izmērāmos riskus, kas ir tieši saistīti ar šā 
partnera vai šīs grupas komercdarbību vai 
valsts kases finansēšanas darbību. 

2. Panta 1. punktā minētās 
pārredzamības prasības tiek pielāgotas 
dažādiem tirdzniecības sistēmu veidiem, 
tostarp rīkojumu reģistriem, cenu 
piedāvājuma virzītām sistēmām, hibrīdām, 
periodisko izsoļu tirdzniecības un balss 
tirdzniecības sistēmām.

2. Panta 1. punktā minētās 
pārredzamības prasības tiek pielāgotas 
tikai centrālu limita rīkojumu reģistram 
un periodisko izsoļu sistēmām.

3. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības 
vietu, atbilstīgi pamatotiem komerciāliem 
noteikumiem un nediskriminējošiem 
principiem nodrošina piekļuvi sistēmām, 
kuras tie izmanto 1. punktā minētās 
informācijas publiskošanai, ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kurām ir pienākums 

3. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības 
vietu, atbilstīgi pamatotiem komerciāliem 
noteikumiem un nediskriminējošiem 
principiem nodrošina piekļuvi sistēmām, 
kuras tie izmanto 1. punktā minētās 
informācijas publiskošanai, ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kurām ir pienākums 
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publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētā finansējuma 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem instrumentiem atbilstīgi 
18. pantam.

publicēt savu cenu piedāvājumu 
obligācijām, strukturētā finansējuma 
produktiem, emisijas kvotām un 
atvasinātiem instrumentiem atbilstīgi 
18. pantam.";

4. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur 
tirdzniecības vietu, gadījumos, kad 
saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu piešķirts atbrīvojums, 
publisko vismaz orientējošas 
pirmstirdzniecības pirkšanas un 
pārdošanas piedāvājumu cenas, kas ir 
tuvu tirdzniecības interešu cenām, kas 
publiskotas to sistēmās par obligācijām, 
strukturētā finansējuma produktiem, 
emisijas kvotām un atvasinātiem 
instrumentiem, kurus tirgo tirdzniecības 
vietā. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur 
tirdzniecības vietu, pastāvīgi publisko 
minēto informāciju, izmantojot atbilstīgus 
elektroniskos līdzekļus, parastajā 
tirdzniecības laikā. Minētie pasākumi 
nodrošina to, ka informācija tiek sniegta 
saskaņā ar pieņemamiem komerciāliem 
noteikumiem un nediskriminējoši.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Pircēju un pārdevēju puses tirgus dalībnieki pastāvīgi ir ziņojuši, ka pirmstirdzniecības 
pārredzamības režīms, ko piemēro kotāciju pieprasīšanas un balss tirdzniecības sistēmām, 
fiksētā ienākuma tirgos galalietotājiem rada niecīgu pievienoto vērtību. To neoficiāli ir 
atzinušas arī uzraudzības iestādes. Svītrojot šīs prasības un vienlaikus ieviešot KDL, tirgus 
dalībniekiem tiks noņemts nepamatotais slogs, neietekmējot pārredzamību tirgū. Tas pats 
princips attiecas uz 18. panta grozījumiem. Grozījumos ir arī svītrots 4. punkts atbilstīgi 
Komisijas svītrotajam SSTI.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Regula (ES) Nr. 600/2014
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punkta b) apakšpunktu 
svītro;

a) panta 1. punkta b) apakšpunktu un 
e) apakšpunkta iii) punktu svītro;

Or. en

Pamatojums

Svītrots atbilstīgi Komisijas ierosinājuma svītrot pirmstirdzniecības SSTI atbrīvojumu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) regulas 11. pantu groza šādi: svītrots
a) panta 1. punktu groza šādi:
i) punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Pamatojoties uz 4. punktā noteikto 
atlikšanas režīmu, kompetentās iestādes 
atļauj tirgus uzturētājiem un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kas uztur 
tirdzniecības vietu, atlikt darījumu cenas 
publicēšanu līdz tirdzniecības dienas 
beigām vai darījumu apjoma publicēšanu 
uz laiku, kas nepārsniedz divas nedēļas.”;
ii) svītro otrās daļas c) apakšpunktu;
b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. Kompetentās iestādes, atļaujot 
atlikt informācijas publicēšanu, kā minēts 
1. punktā attiecībā uz darījumiem ar 
valsts parāda vērtspapīriem, var atļaut 
tirgus uzturētājiem un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kas uztur 
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tirdzniecības vietu:
a) atļaut nepublicēt informāciju par 
atsevišķa darījuma apjomu pagarinātajā 
atlikšanas laikposmā; vai
b) atļaut uz nenoteiktu laiku 
apkopotā veidā publicēt informāciju par 
vairākiem darījumiem ar valsts parāda 
instrumentiem.”;
c) panta 4. punktu groza šādi:
i) punkta pirmo daļu groza šādi:
daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“c) darījumus, kas ir atbilstīgi cenas 
vai apjoma atlikšanai, un darījumus, 
attiecībā uz kuriem kompetentās iestādes 
atļauj tirgus uzturētājiem un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kas uztur 
tirdzniecības vietu, paredzēt apjoma vai 
cenas atliktu publicēšanu vienā no šādiem 
termiņiem:
i) 15 minūtes;
ii) tirdzniecības dienas beigas;
iii) divas nedēļas.”;
ii) pēc pirmās daļas iekļauj šādu 
daļu:
“Piemērojot pirmās daļas c) apakšpunktu, 
EVTI precizē kopas, kurām atlikšanas 
laiku piemēro visā Savienībā, izmantojot 
šādus kritērijus:
a) likviditātes noteikšana;
b) darījuma apmērs, jo īpaši 
darījumiem nelikvīdos tirgos vai liela 
apjoma darījumiem;
c) attiecībā uz obligācijām – 
obligācijas klasificēšana par investīciju 
kategoriju vai augstu ienesīgumu.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
11. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.a) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:
11. pants

Atļauja atlikt publicēšanu

"11. pants

Atļauja atlikt publicēšanu

1. Kompetentās iestādes var atļaut 
tirgus uzturētājiem un ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, kas uztur tirdzniecības vietu, 
paredzēt iespēju atlikt sīkākas informācijas 
publicēšanu par darījumiem, pamatojoties 
uz darījumu apjomu vai veidu. Īpaši 
kompetentās iestādes var atļaut atlikt 
informācijas publicēšanu attiecībā uz 
darījumiem:

1. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur 
tirdzniecības vietu, līdz tirdzniecības 
dienas beigām var atlikt sīkākas 
informācijas publicēšanu par darījumiem, 
to cenu un apjomu. Ļoti lielu darījumu 
apjoma publicēšanu var atlikt ilgāku 
laikposmu, kas nepārsniedz četras 
nedēļas.

a) kuru apjoms ir liels salīdzinājumā 
ar parasto tirgus apjomu noteiktai 
obligācijai, strukturētā finansējuma 
produktam, emisijas kvotām vai 
atvasinātam instrumentam, ko tirgo 
tirdzniecības vietā, vai noteiktai 
obligācijas, strukturētā finansējuma 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
instrumenta kategorijai, ko tirgo 
tirdzniecības vietā; vai
b) kuri ir saistīti ar obligāciju, 
strukturētā finansējuma produktu, 
emisijas kvotu vai atvasinātu instrumentu, 
ko tirgo tirdzniecības vietā, vai noteiktu 
obligācijas, strukturētā finansējuma 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
instrumenta kategoriju, ko tirgo 
tirdzniecības vietā un kam nav likvīda 
tirgus;
c) kuri pārsniedz apjomu, kas 
raksturīgs noteiktai obligācijai, 
strukturētā finansējuma produktam, 
emisijas kvotai vai atvasinātajam 
instrumentam, ko tirgo tirdzniecības vietā, 
vai noteiktai obligācijas, strukturētā 
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finansējuma produkta, emisijas kvotas vai 
atvasinātā instrumenta kategorijai, ko 
tirgo tirdzniecības vietā, kas likviditātes 
nodrošinātājiem radītu nepamatotu risku 
un kur ņemts vērā, vai attiecīgie tirgus 
dalībnieki ir maza mēroga vai liela 
mēroga ieguldītāji.
Tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru 
sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, 
saņem kompetentās iestādes iepriekšēju 
atļauju par ieteikto kārtību tirdzniecības 
datu publicēšanas atlikšanai un skaidri 
atklāj informāciju par minēto kārtību tirgus 
dalībniekiem un sabiedrībai. EVTI 
pārrauga minētās kārtības piemērošanu 
attiecībā uz tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanu un iesniedz Komisijai gada 
ziņojumu par tās izmantošanu praksē.

Tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru 
sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, 
informāciju par ieteikto tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanas kārtību skaidri 
atklāj tirgus dalībniekiem un sabiedrībai. 
EVTI pārrauga minētās kārtības 
piemērošanu attiecībā uz tirdzniecības datu 
publicēšanas atlikšanu un iesniedz 
Komisijai gada ziņojumu par tās 
izmantošanu praksē.

Tirdzniecības datu publicēšanas 
atlikšanas kārtību grupē, izmantojot šādas 
piecas darījumu kategorijas, kas attiecas 
uz obligācijām, strukturētā finansējuma 
produktu, emisijas kvotu vai atvasināto 
instrumentu, vai uz obligāciju, strukturētā 
finansējuma produkta, emisijas kvotas vai 
atvasinātā instrumenta, ko tirgo 
tirdzniecības vietā, klasi:
a) 1. kategorija: vidēja apjoma 
darījumi ar finanšu instrumentu, kuram 
ir likvīds tirgus; 
b) 2. kategorija: vidēja apjoma 
darījumi ar finanšu instrumentu, kuram 
nav likvīds tirgus;
c) 3. kategorija: liela apjoma 
darījumi ar finanšu instrumentu, kuram 
ir likvīds tirgus;
d) 4. kategorija: liela apjoma 
darījumi ar finanšu instrumentu, kuram 
nav likvīds tirgus;
e) 5. kategorija: ļoti liela apjoma 
darījumi neatkarīgi no finanšu 
instrumenta likviditātes statusa.

2. Kompetentā iestāde, kuras 
pienākums ir uzraudzīt vienu vai vairākas 
tirdzniecības vietas, kurās tiek tirgota 

2. Kompetentā iestāde, kuras 
pienākums ir uzraudzīt vienu vai vairākas 
tirdzniecības vietas, kurās tiek tirgota 
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obligācijas, strukturētā finansējuma 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
instrumenta kategorija, var uz laiku apturēt 
10. pantā paredzētās prasības, ja minētā 
finanšu instrumenta kategorijas likviditāte 
nesasniedz slieksni, kā noteikts saskaņā ar 
9. panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto 
metodiku. Minēto slieksni nosaka, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas raksturīgi attiecīgā finanšu instrumenta 
tirgum. Informāciju par šādu pagaidu 
apturēšanu publicē attiecīgās kompetentās 
iestādes tīmekļa vietnē.

obligācijas, strukturētā finansējuma 
produkta, emisijas kvotu vai atvasinātā 
instrumenta kategorija, var uz laiku apturēt 
10. pantā paredzētās prasības, ja minētā 
finanšu instrumenta kategorijas likviditāte 
nesasniedz slieksni, kā noteikts saskaņā ar 
9. panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto 
metodiku. Minēto slieksni nosaka, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas raksturīgi attiecīgā finanšu instrumenta 
tirgum. Informāciju par šādu pagaidu 
apturēšanu publicē attiecīgās kompetentās 
iestādes tīmekļa vietnē.

Pagaidu apturēšana sākotnēji ir spēkā uz 
laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus 
no dienas, kad informāciju par to publicē 
attiecīgās kompetentās iestādes tīmekļa 
vietnē. Šādu apturēšanu var pagarināt uz 
attiecīgiem laikposmiem, kas vienā reizē 
nepārsniedz trīs mēnešus, ja apturēšanas 
iemesli pastāv vēl aizvien. Ja pēc šo trīs 
mēnešu laikposma pagaidu apturēšana nav 
atjaunota, tā automātiski zaudē spēku.

Pagaidu apturēšana sākotnēji ir spēkā uz 
laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus 
no dienas, kad informāciju par to publicē 
attiecīgās kompetentās iestādes tīmekļa 
vietnē. Šādu apturēšanu var pagarināt uz 
attiecīgiem laikposmiem, kas vienā reizē 
nepārsniedz trīs mēnešus, ja apturēšanas 
iemesli pastāv vēl aizvien. Ja pēc šo trīs 
mēnešu laikposma pagaidu apturēšana nav 
atjaunota, tā automātiski zaudē spēku.

Pirms 10. pantā minēto prasību apturēšanas 
vai pagaidu apturēšanas pagarināšanas 
attiecīgā kompetentā iestāde informē EVTI 
par savu nodomu un sniedz paskaidrojumu. 
EVTI pēc iespējas ātrāk sagatavo atzinumu 
kompetentajai iestādei par to, vai tā 
uzskata, ka apturēšana vai pagaidu 
apturēšanas pagarināšana ir pamatota 
saskaņā ar pirmo un otro daļu.

Pirms 10. pantā minēto prasību apturēšanas 
vai pagaidu apturēšanas pagarināšanas 
attiecīgā kompetentā iestāde informē EVTI 
par savu nodomu un sniedz paskaidrojumu. 
EVTI pēc iespējas ātrāk sagatavo atzinumu 
kompetentajai iestādei par to, vai tā 
uzskata, ka apturēšana vai pagaidu 
apturēšanas pagarināšana ir pamatota 
saskaņā ar pirmo un otro daļu.

3. Kompetentās iestādes saistībā ar 
atļauju atlikt informācijas publicēšanu 
var:

3. Attiecībā uz valsts parāda 
instrumentiem valsts parāda instrumenta 
kompetentās iestādes attiecībā uz 
darījumiem Savienībā ar šo valsts parāda 
instrumentu var: 

a) atlikšanas laikposmā pieprasīt 
publicēt ierobežota apjoma sīkāku 
informāciju par darījumu vai sīkāku 
informāciju par vairākiem darījumiem 
apkopotā veidā, vai abu kombināciju;
b) atļaut nepublicēt informāciju par 
atsevišķa darījuma apjomu pagarinātajā 
atlikšanas laikposmā;

a) nepublicēt informāciju par 
atsevišķa darījuma apjomu pagarinātajā 
atlikšanas laikposmā;

c) attiecībā uz instrumentiem, kas 
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nav kapitāla instrumenti un kas nav valsts 
parāda instrumenti, atļaut uz pagarinātā 
atlikšanas laikposmā publicēt informāciju 
par vairākiem darījumiem apkopotā veidā.
d) attiecībā uz valsts parāda 
instrumentiem atļaut uz nenoteiktu laiku 
publicēt informāciju par vairākiem 
darījumiem apkopotā veidā.

b) uz nenoteiktu laiku publicēt 
informāciju par vairākiem darījumiem 
apkopotā veidā.

Attiecībā uz valsts parāda instrumentiem 
b) un d) apakšpunktu var izmantot vai nu 
atsevišķi, vai secīgi, saskaņā ar ko, tiklīdz 
beidzas pagarinātais apjoma 
nepublicēšanas laikposms, informāciju 
par apjomiem var publicēt apkopotā 
veidā.
Attiecībā uz visiem pārējiem finanšu 
instrumentiem, kad atlikšanas laikposms 
beidzas, publicē pārējo informāciju par 
darījumu un visas ziņas par atsevišķiem 
darījumiem.

4. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu tā, lai darītu iespējamu 
saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 
64. pantu prasītās informācijas 
publicēšanu, nolūkā norādīt:

4. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu tā, lai darītu iespējamu 
saskaņā ar šo pantu un 27.g pantu prasītās 
informācijas publicēšanu, nolūkā norādīt:

a) sīkāku informāciju par darījumiem, 
ko ieguldījumu brokeru sabiedrības, tostarp 
sistemātiski internalizētāji, tirgus uzturētāji 
un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
uztur tirdzniecības vietu, publisko par katru 
attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju 
atbilstīgi 10. panta 1. punktam, tostarp 
identifikatorus dažādiem darījumu 
veidiem, ko publicē atbilstīgi 10. panta 
1. punktam un 21. panta 1. punktam, 
nošķirot tos, ko nosaka faktori, kuri 
galvenokārt saistīti ar finanšu instrumentu 
novērtēšanu, un tos, ko nosaka citi faktori;

a) sīkāku informāciju par darījumiem, 
ko ieguldījumu brokeru sabiedrības, tostarp 
sistemātiski internalizētāji, tirgus uzturētāji 
un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
uztur tirdzniecības vietu, publisko par katru 
attiecīgā finanšu instrumenta kategoriju 
atbilstīgi 10. panta 1. punktam, tostarp 
identifikatorus dažādiem darījumu 
veidiem, ko publicē atbilstīgi 10. panta 
1. punktam un 21. panta 1. punktam, 
nošķirot tos, ko nosaka faktori, kuri 
galvenokārt saistīti ar finanšu instrumentu 
novērtēšanu, un tos, ko nosaka citi faktori;

b) termiņu, kas tiktu uzskatīts par 
atbilstīgu publicēšanas pienākumam pēc 
iespējas tuvāk reāllaikam, tostarp tad, kad 
tirdzniecība tiek veikta ārpus parastā 
tirdzniecības laika;

b) termiņu, kas tiktu uzskatīts par 
atbilstīgu publicēšanas pienākumam pēc 
iespējas tuvāk reāllaikam, tostarp tad, kad 
tirdzniecība tiek veikta ārpus parastā 
tirdzniecības laika. EVTI regulāri 
pārskata šo laika ierobežojumu un koriģē 
to atbilstīgi tehnoloģiju attīstībai;

c) nosacījumus, ar kuriem c) lai noteiktu 1. punkta 3. daļā 



PR\1254822LV.docx 41/101 PE731.644v01-00

LV

ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tostarp 
sistemātiskiem internalizētājiem, tirgus 
uzturētājiem un ieguldījumu brokeru 
sabiedrībām, kas uztur tirdzniecības vietu, 
tiek atļauts paredzēt iespēju atlikt sīkākas 
informācijas publicēšanu par darījumiem 
katrai attiecīgā finanšu instrumenta 
kategorijai saskaņā ar šā panta 1. punktu 
un 21. panta 4. punktu;

minētās darījumu kategorijas, kas 
uzskatāmi par vidēja un liela apjoma 
darījumiem ar finanšu instrumentu, kas 
minēts šā panta 1. punktā un 21. panta 
1. punktā;

ca) lai noteiktu 1. punkta trešajā daļā 
minētās darījumu kategorijas, emisijas 
apjomus finanšu instrumentam, kas 
uzskatāms par piederīgu likvīdam vai 
nelikvīdam tirgum;
cb) cenas un apjoma atlikšanu, ko 
piemēro katrai no piecām kategorijām, 
kas noteiktas šā panta 1. punkta trešajā 
daļā, darījumiem ar instrumentiem, kas 
minēti šā panta 1. punktā un 21. panta 
1. punktā.
Lai noteiktu 4. punkta e) apakšpunktā 
minēto cenas un apjoma atlikšanu, EVTI 
piemēro šādus maksimālos termiņus:
i) 1. kategorijas darījumiem: cenas 
atlikšana un apjoma atlikšana nav ilgāka 
par 15 minūtēm;
ii) 2. kategorijas darījumiem: cenas 
atlikšana un apjoma atlikšana izbeidzas 
tirdzniecības dienas beigās;
iii) 3. kategorijas darījumiem: cenas 
atlikšana izbeidzas tirdzniecības dienas 
beigās, un apjoma atlikšana nav ilgāka 
par vienu nedēļu pēc darījuma datuma;
iv) 4. kategorijas darījumiem: cenas 
atlikšana izbeidzas tirdzniecības dienas 
beigās, un apjoma atlikšana nav ilgāka 
par divām nedēļām pēc darījuma datuma;
v) 5. kategorijas darījumiem: cenas 
atlikšana un apjoma atlikšana nav ilgāka 
par četrām nedēļām pēc darījuma 
datuma.
Katrai no minētajām kategorijām EVTI 
regulāri pārskata piemērojamo atlikšanas 
termiņu, lai attiecīgā gadījumā to 
pakāpeniski samazinātu. Sešus mēnešus 
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pēc tam, kad ir sākts piemērot 
samazinātos atlikšanas termiņus, EVTI 
veic kvantitatīvu un kvalitatīvu pētījumu, 
lai novērtētu samazinājuma ietekmi. Ja ir 
pieejami pēctirdzniecības dati, kas 
publicēti konsolidētajā lentē, EVTI tos 
izmanto šim nolūkam. Ja konstatēta 
negatīva ietekme uz finanšu 
instrumentiem, EVTI palielina atlikšanas 
termiņu līdz iepriekšējam līmenim;

d) kritērijus, kādus piemēro, nosakot 
darījuma apjomu vai veidu, par kuriem 
saskaņā ar 3. punktu tiek atļauts atlikt 
informācijas publicēšanu un publicēt 
ierobežota apjoma sīkāku informāciju par 
darījumu vai publicēt sīkāku informāciju 
par vairākiem darījumiem apkopotā veidā, 
vai nepublicēt informāciju par darījuma 
apjomu, īpaši atsaucoties uz atļauju 
pagarināt atlikšanas laikposmu konkrētiem 
finanšu instrumentiem atkarībā no to 
likviditātes.

d) kritērijus, kādus piemēro, nosakot 
darījuma apjomu vai veidu, par kuriem 
saskaņā ar 3. punktu tiek atļauts atlikt 
informācijas publicēšanu un publicēt 
ierobežota apjoma sīkāku informāciju par 
darījumu vai publicēt sīkāku informāciju 
par vairākiem darījumiem apkopotā veidā, 
vai nepublicēt informāciju par darījuma 
apjomu, īpaši atsaucoties uz atļauju 
pagarināt atlikšanas laikposmu konkrētiem 
finanšu instrumentiem atkarībā no to 
likviditātes.

EVTI līdz 2015. gada 3. jūlijam iesniedz 
šo regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz ... [seši 
mēneši pēc dienas, kad stājas spēkā šī 
grozījumu regula].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus, kas noteikti Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Overhaul of Article 11, harmonizing the deferral periods for non-equities across the Union, in 
light of the fact that the current regime has resulted in limited post-trade transparency. 
Including different categories of deferrals based on the transaction size and the liquidity of 
the instruments. In the proposal, price can be deferred maximum until the end of the day for 
all transactions until very large ones - this should increase transparency and be beneficial for 
the CT. Longer deferrals (4 weeks) for very large transactions are introduced, to allow 
market makers enough time to manage their risks. It should be noted that the only evidence 
available from the implementation of well calibrated, yet ambitious deferrals regime in other 
jurisdictions points towards the fact that shorter deferrals have a positive impact on the 
spreads and are generally beneficial for market participants - while the impact on liquidity 
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providers has been limited. Nonetheless, recognising the time it takes to unwind very large 
positions on certain instruments, longer deferrals for volumes, as well as a specific category 
for very large transaction may be warranted. Finally, paragraph 3 is also modified to avoid 
heterogeneous deferral regimes across MS in a given sovereign debt instrument. Given that 
proposed Art. 11 seeks to harmonise the regime for corporate bonds the current approach for 
sovereign bonds, where the NCAs allow (but do not mandate) the extended deferrals for 
sovereigns trading on venues within their jurisdiction is neither achieving the original 
objectives of the member states nor creating a harmonised approach. The better approach is 
to have each member state issuers determine the deferral regime for their own bonds which 
should be applied across the union.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
13. pants – 1. un 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

6.b) regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:
13. pants

Pienākums nodrošināt pirmstirdzniecības 
datus atsevišķi no pēctirdzniecības datiem 
saskaņā ar pamatotiem komerciāliem 
nosacījumiem

"13. pants

Pienākums nodrošināt pirmstirdzniecības 
datus atsevišķi no pēctirdzniecības datiem 
saskaņā ar pamatotiem komerciāliem 
nosacījumiem

1. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības 
vietu, saskaņā ar 3., 4. un 6. līdz 11. pantu 
publicēto informāciju dara pieejamu 
sabiedrībai saskaņā ar pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem un nodrošina 
nediskriminējošu piekļuvi informācijai. 
Šādu informāciju bez maksas dara 
pieejamu 15 minūtes pēc publicēšanas.

1. Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības 
vietu, APS, KDLN un sistemātiskie 
internalizētāji, saskaņā ar 3. un 4. pantu, 
6. līdz 11. pantu un 14., 20., 21., 27.g un 
27.h pantu publicēto informāciju dara 
pieejamu sabiedrībai saskaņā ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem 
un nodrošina nediskriminējošu piekļuvi 
informācijai. Tirgus uzturētāji un 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
uztur tirdzniecības vietu, APS, KDLN un 
sistemātiskie internalizētāji šādu 
informāciju bez maksas dara pieejamu 
15 minūtes pēc publicēšanas.

2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 50. pantu, precizējot, kas ir 
pamatoti komerciāli nosacījumi, lai 
informācija tiktu publiskota, kā minēts 

2. Datu sniegšana saskaņā ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem 
nozīmē to, ka tirgus datu cenu pamato ar 
šādu datu sagatavošanas un izplatīšanas 
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1. punktā. izmaksām, un tajā var iekļaut pamatotu 
rezervi.
2.a Tirgus uzturētāji un ieguldījumu 
brokeru sabiedrības, kas uztur 
tirdzniecības vietu, APS, KDLN un 
sistemātiskie internalizētāji pēc 
pieprasījuma sniedz kompetentajām 
iestādēm un EVTI informāciju par tirgus 
datu sagatavošanas un izplatīšanas 
faktiskajām izmaksām, iekļaujot arī 
rezervi izmaksām.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Ieviests viens noteikums par pamatotiem komerciāliem nosacījumiem, ko piemēro visiem datu 
sniedzējiem, tostarp KDLN (lai visiem datu nodrošinātājiem radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu, ka mēs izveidojam jaunu augstu datu izmaksu avotu). Tas arī 
1. līmenī precizē, ka pamatoti komerciāli nosacījumi nozīmē "pamatojoties uz izmaksām", un 
pilnvaro EVTI izstrādāt RTS, kur sīkāk precizē saistītos pienākumus. VKI un EVTI 
pilnvarojums pieprasīt informāciju datu sniedzējam par faktiskajām tirgus datu izmaksām nav 
paredzēts, lai ieviestu cenu kontroli, bet lai labāk izprastu tirgus datu cenu veidošanu un 
novērtētu, vai tirgus dati tiek sniegti saskaņā ar pamatotiem komerciāliem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
13. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektu, lai precizētu saturu, 
formātu un terminoloģiju informācijai ar 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem, 
kas tirdzniecības vietām, APS, KDLN un 
sistemātiskajiem internalizētājiem ir jādara 
publiski pieejama.

3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai:

a) precizētu, kas ir pamatoti 
komerciāli nosacījumi, kā arī precizētu 
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saturu, formātu un terminoloģiju 
informācijai ar pamatotiem komerciāliem 
nosacījumiem, kas tirdzniecības vietām, 
APS, KDLN un sistemātiskajiem 
internalizētājiem ir jādara publiski 
pieejama; un
b) precizētu informācijas, kas 
jāsniedz kompetentajām iestādēm un 
EVTI saskaņā ar 3. punktu, biežumu, 
kontaktinformāciju un formātu.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz 
[PB: lūgums ievietot datumu, kas ir 
deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā].

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz ... 
[datums, kas ir deviņus mēnešus pēc 
dienas, kad stājas spēkā šī grozījumu 
regula].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus, kas noteikti Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus, kas noteikti Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Ieviests viens noteikums par pamatotiem komerciāliem nosacījumiem, ko piemēro visiem datu 
sniedzējiem, tostarp KDLN (lai visiem datu nodrošinātājiem radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu, ka mēs izveidojam jaunu augstu datu izmaksu avotu). Tas arī 
1. līmenī precizē, ka pamatoti komerciāli nosacījumi nozīmē "pamatojoties uz izmaksām", un 
pilnvaro EVTI izstrādāt RTS, kur sīkāk precizē saistītos pienākumus. VKI un EVTI 
pilnvarojums pieprasīt informāciju datu sniedzējam par faktiskajām tirgus datu izmaksām nav 
paredzēts, lai ieviestu cenu kontroli, bet lai labāk izprastu tirgus datu cenu veidošanu un 
novērtētu, vai tirgus dati tiek sniegti saskaņā ar pamatotiem komerciāliem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo pantu un 15., 16. un 17. pantu 
piemēro sistemātiskiem internalizētājiem, 

2. Šo pantu un 15., 16. un 17. pantu 
piemēro sistemātiskiem internalizētājiem, 
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kad tie veic darījumus, kuru apjoms 
nepārsniedz divkāršu standarta tirgus 
apjomu. Šis pants un 15., 16. un 17. pants 
neattiecas uz sistemātiskiem 
internalizētājiem, kad tie veic tādus 
darījumus, kuru apjoms pārsniedz divkāršu 
standarta tirgus apjomu.

kad tie veic darījumus, kuru apjoms 
nepārsniedz robežvērtību, ko EVTI 
noteikusi saskaņā ar 4. panta 6. punkta 
ea) apakšpunktu. Šis pants un 15., 16. un 
17. pants neattiecas uz sistemātiskiem 
internalizētājiem, kad tie veic tādus 
darījumus, kuru apjoms pārsniedz minēto 
robežvērtību.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaro EVTI noteikt robežvērtību, kuru pārsniedzot SI prasības vairs nepiemēro. Tas radīs 
lielāku rīcības brīvību nekā Komisijas priekšlikums, kurā robežvērtība noteikta lielāka par 
divkāršu standarta tirgus apjomu. Maksimālā robežvērtība, kas lielāka par divkāršu 
standarta tirgus apjomu, ir noteikta arī 1. līmenī.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sistemātiskiem internalizētājiem ir 
atļauts piedāvāt cenu jebkādam apjomam. 
Minimālais cenu piedāvājuma apjoms ir 
ekvivalents vismaz divkāršam apjomam 
no akcijas, depozitārā sertifikāta, ETF, 
sertifikātu vai cita finanšu instrumenta, 
kas ir līdzīgs minētajiem finanšu 
instrumentiem un kas tiek tirgots 
tirdzniecības vietā, standarta tirgus 
apjoma. Katrā cenas piedāvājumā par 
konkrētu tirdzniecības vietā tirgotu akciju, 
depozitāro sertifikātu, ETF, sertifikātu vai 
citiem finanšu instrumentiem, kas ir līdzīgi 
minētajiem finanšu instrumentiem, ietver 
stabilu pirkšanas un pārdošanas cenu vai 
stabilas pirkšanas un pārdošanas cenas par 
apjomu vai apjomiem, kas var divkārtīgi 
nepārsniegt to akciju, depozitāro 
sertifikātu, ETF, sertifikātu vai finanšu 
instrumentu, kas ir līdzīgi minētajiem 

3. Sistemātiskiem internalizētājiem 
minimālo cenu piedāvājuma apjomu 
nosaka EVTI, un tas ir mazāks par 
robežvērtību, kas noteikta saskaņā ar 
4. panta 6. punkta ea) apakšpunktu. Katrā 
cenas piedāvājumā par konkrētu 
tirdzniecības vietā tirgotu akciju, 
depozitāro sertifikātu, ETF, sertifikātu vai 
citiem finanšu instrumentiem, kas ir līdzīgi 
minētajiem finanšu instrumentiem, ietver 
stabilu pirkšanas un pārdošanas cenu vai 
stabilas pirkšanas un pārdošanas cenas par 
apjomu vai apjomiem, kas var nepārsniegt 
robežvērtību, kas noteikta saskaņā ar 
4. panta 6. punkta ea) apakšpunktu. Cena 
vai cenas atspoguļo dominējošos tirgus 
nosacījumus attiecībā uz konkrēto akciju, 
depozitāro sertifikātu, ETF, sertifikātu vai 
finanšu instrumentu, kas ir līdzīgs 
minētajiem finanšu instrumentiem.
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finanšu instrumentiem, kategoriju 
standarta tirgus apjomu, kurā iekļauts 
attiecīgais finanšu instruments. Cena vai 
cenas atspoguļo dominējošos tirgus 
nosacījumus attiecībā uz konkrēto akciju, 
depozitāro sertifikātu, ETF, sertifikātu vai 
finanšu instrumentu, kas ir līdzīgs 
minētajiem finanšu instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas iepriekš. Pirmais teikums ir svītrots, lai uzlabotu juridisko skaidrību pretstatā 
ierosinājumam noteikt minimālo cenu piedāvājuma apjomu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 6.a punktu: svītrots
“6.a Sistemātiski internalizētāji 
nesavieto rīkojumus vidējā vērtībā ar 
rīkojumiem par pašreizējo pirkšanas un 
pārdošanas piedāvājumu cenām.”;

Or. en

Pamatojums

Iepriekšējo grozījumu un 17.a panta dēļ šis punkts vairs nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
14. pants – 7. punkts – 1. daļa
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Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 7. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu:

Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu 
vai citu līdzīgu finanšu instrumentu 
efektīvu vērtēšanu un palielinātu iespēju 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām saviem 
klientiem nodrošināt labāko darījumu, 
EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, sīkāk nosakot kārtību, 
kas attiecas uz 1. punktā minētā stabilā 
cenu piedāvājuma publicēšanu, 
dominējošos tirgus nosacījumus, kā 
minēts 3. punktā, un 2. un 4. punktā 
minēto standarta tirgus apjomu.

"Lai nodrošinātu akciju, depozitāro 
sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu 
vai citu līdzīgu finanšu instrumentu 
efektīvu vērtēšanu un palielinātu iespēju 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām saviem 
klientiem nodrošināt labāko darījumu, 
EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, sīkāk nosakot kārtību, 
kas attiecas uz 1. punktā minētā stabilā 
cenu piedāvājuma publicēšanu, minimālā 
cenu piedāvājuma apjoma noteikšanu, kā 
minēts 3. punktā, un 4. punktā minēto 
standarta tirgus apjomu.";

Or. en

(02014R0600-20220101)

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
17.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cenas izmaiņas minimālā soļa 
piemērošana saskaņā ar Direktīvas 
2014/65/ES 49. pantu neliedz 
sistemātiskajiem internalizētājiem savietot 
rīkojumus ar lielu apjomu par vidējo 
vērtību ar rīkojumiem par pašreizējo 
pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu 
cenām. Rīkojumu savietošana vidējā 
vērtībā ar rīkojumiem par pašreizējo 
pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu 
cenām, kas ir zemākas par liela apjoma 
cenām, bet divkārtīgi pārsniedz standarta 
tirgus apjomu, ir atļauta, ja tiek ievēroti 
cenas izmaiņas minimālie soļi.

2. Cenas izmaiņas minimālā soļa 
piemērošana saskaņā ar Direktīvas 
2014/65/ES 49. pantu neliedz 
sistemātiskajiem internalizētājiem savietot 
rīkojumus par vidējo vērtību ar rīkojumiem 
par pašreizējo pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumu cenām apjomiem, kas 
pārsniedz robežvērtību, ko EVTI noteikusi 
saskaņā ar 4. panta 6. punkta 
ea) apakšpunktu.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums ievieš noteiktu apjomu, kura jānosaka EVTI un kuru nesasniedzot, gan 
sistemātiskajiem internalizētājiem, gan tirdzniecības vietām būs aizliegts savietot rīkojumus 
par vidējo vērtību. Grozījums ļaus rīkojumus par vidējo vērtību savietot, pārsniedzot šo 
apjomu ("konkrēts apjoms, kas jānosaka EVTI") gan tirdzniecības vietā, gan ārpus tās. 
Tādējādi ES SI varēs saglabāt konkurētspēju un ES varēs pielīdzināties trešo valstu 
noteikumiem šajā ziņā.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
18. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

9.a) regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:
18. pants

Sistemātisko internalizētāju pienākums 
publiskot stabilus cenu piedāvājumus 
attiecībā uz obligācijām, strukturētā 
finansējuma produktiem, emisijas kvotām 
un atvasinātiem instrumentiem

"18. pants

Sistemātisko internalizētāju pienākums 
publiskot stabilus cenu piedāvājumus 
attiecībā uz obligācijām, strukturētā 
finansējuma produktiem, emisijas kvotām 
un atvasinātiem instrumentiem

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
dara zināmus stabilus cenu piedāvājumus 
attiecībā uz tām obligācijām, strukturētā 
finansējuma produktiem, emisijas kvotām 
un atvasinātiem instrumentiem, kurus 
tirgo tirdzniecības vietā un attiecībā uz 
kuriem tās ir sistemātiski internalizētāji, un 
kuriem ir likvīds tirgus, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
dara zināmus stabilus cenu piedāvājumus 
attiecībā uz tām obligācijām, strukturētā 
finansējuma produktiem, emisijas kvotām, 
ko tirgo tirdzniecības vietā, un 
atvasinātiem instrumentiem, uz kuriem 
attiecas tīrvērtes pienākums, kas noteikts 
Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. pantā, un 
attiecībā uz kuriem tās ir sistemātiski 
internalizētāji, un kuriem ir likvīds tirgus, 
ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) to iekļaušanu cenu piedāvājumā 
pieprasa sistemātiska internalizētāja 
klients;

a) to iekļaušanu cenu piedāvājumā 
pieprasa sistemātiska internalizētāja 
klients;

b) viņi piekrīt nodrošināt cenu 
piedāvājumu.

b) viņi piekrīt nodrošināt cenu 
piedāvājumu.

2. To obligāciju, strukturētā 
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finansējuma produktu, emisijas kvotu un 
atvasināto instrumentu gadījumā, kurus 
tirgo tirdzniecības vietā un kuriem nav 
likvīda tirgus, sistemātiski internalizētāji 
saviem klientiem pēc pieprasījuma atklāj 
informāciju par cenu piedāvājumu, ja tie 
piekrīt sniegt cenu piedāvājumu. Minēto 
pienākumu var atcelt, ja ir izpildīti 
9. panta 1. punktā minētie nosacījumi.
3. Sistemātiskie internalizētāji var 
atjaunināt savus cenu piedāvājumus 
jebkurā laikā. Ārkārtējos tirgus apstākļos 
tie var atsaukt savus cenu piedāvājumus.

3. Sistemātiskie internalizētāji var 
atjaunināt savus cenu piedāvājumus 
jebkurā laikā.

4. Dalībvalstis prasa, lai brokeru 
sabiedrības, kas atbilst sistemātiska 
internalizētāja definīcijai, paziņotu savai 
kompetentajai iestādei. Šādu paziņojumu 
nosūta EVTI. EVTI izveido sarakstu ar 
visiem sistemātiskajiem internalizētājiem 
Savienībā.

4. Dalībvalstis prasa, lai brokeru 
sabiedrības, kas atbilst sistemātisku 
internalizētāju definīcijai, paziņotu savai 
kompetentajai iestādei, norādot finanšu 
instrumentus, attiecībā uz kuriem tie 
atbilst sistemātiska internalizētāja 
definīcijai. Šādu paziņojumu vienas darba 
dienas laikā nosūta EVTI. 

EVTI izveido reģistru ar visiem 
sistemātiskajiem internalizētājiem 
Savienībā, norādot informāciju par 
sistemātiskajiem internalizētājiem katra 
atsevišķa finanšu instrumenta līmenī. 
EVTI šo sarakstu nekavējoties atjaunina 
vienas darba dienas laikā pēc tam, kad 
kompetentā iestāde tai ir nosūtījusi 
paziņojumu saskaņā ar pirmo daļu.

5. Sistemātiski internalizētāji stabilus 
cenu piedāvājumus, kas publicēti saskaņā 
ar 1. punktu, dara zināmus saviem 
klientiem. Tomēr tiem ļauj izlemt, 
pamatojoties uz to tirdzniecības politiku, 
objektīvā un nediskriminējošā veidā, 
kuriem klientiem tie nodrošina piekļuvi 
saviem cenu piedāvājumiem. Tādēļ 
sistemātiskiem internalizētājiem ir ieviesti 
skaidri standarti, kuri reglamentē piekļuvi 
to cenu piedāvājumiem. Sistemātiski 
internalizētāji var atteikties uzsākt vai var 
pārtraukt darījumu attiecības ar 
klientiem, pamatojoties uz komerciāliem 
apsvērumiem, piemēram, klienta 
kredītstatusu, darījuma partnera risku un 
galīgajiem norēķiniem par darījumu.
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6. Sistemātiski internalizētāji apņemas 
veikt darījumus ar jebkuru citu klientu, 
kuram ir darīts zināms cenu piedāvājums 
saskaņā ar publicētiem nosacījumiem 
atbilstīgi 5. punktam, ja cenu 
piedāvājuma apjoms atbilst finanšu 
instrumentam raksturīgajam apjomam, 
kas noteikts saskaņā ar 9. panta 5. punkta 
d) apakšpunktu, vai ir mazāks par to.
Uz sistemātiskiem internalizētājiem 
neattiecas pienākums publicēt stabilu 
cenu piedāvājumu saskaņā ar 1. punktu 
finanšu instrumentiem, kuri nesasniedz 
likviditātes slieksni, kas noteikts saskaņā 
ar 9. panta 4. punktu.
7. Šā panta noteikumi neattiecas uz 
sistemātiskiem internalizētājiem, kad tie 
veic tādus darījumus, kuru apjoms 
pārsniedz finanšu instrumentam 
raksturīgo apjomu, kas noteikts saskaņā ar 
9. panta 5. punkta d) apakšpunktu. 

Attiecībā uz paketes rīkojumu un neskarot 
2. punktu, šajā pantā noteiktos pienākumus 
piemēro tikai paketes rīkojumam kā 
kopumam un nevis kādai paketes rīkojuma 
komponentei atsevišķi.

7. Šā panta noteikumi neattiecas uz 
sistemātiskiem internalizētājiem, kad tie 
veic tādus darījumus, kuru apjoms ir liels 
salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, 
kā noteikts saskaņā ar 9. panta 5. punkta 
c) apakšpunktu.

Attiecībā uz paketes rīkojumu un neskarot 
2. punktu, šajā pantā noteiktos pienākumus 
piemēro tikai paketes rīkojumam kā 
kopumam un nevis kādai paketes rīkojuma 
komponentei atsevišķi.

8. Cenu piedāvājumus, kurus publicē, 
ievērojot 1. un 5. punktu, un kuru apjoms 
ir vienāds vai mazāks nekā 6. punktā 
minētais apjoms, dara publiski pieejamus 
tā, lai piedāvājums būtu viegli pieejams 
citiem tirgus dalībniekiem atbilstīgi 
pamatotiem komerciāliem nosacījumiem.

8. Cenu piedāvājumu, kurš izveidots 
ievērojot 1. punktu, dara publiski pieejamu 
tā, lai piedāvājums ir viegli pieejams citiem 
tirgus dalībniekiem atbilstīgi pamatotiem 
komerciāliem nosacījumiem.

9. Noteiktā cena vai cenas ir tādas, lai 
nodrošinātu, ka sistemātiskais 
internalizētājs attiecīgā gadījumā ievēro 
Direktīvas 2014/65/ES 27. pantā noteiktos 
pienākumus, un atspoguļo dominējošos 
tirgus nosacījumus attiecībā uz cenām, par 
kādām noslēgti darījumi par tādiem pašiem 
vai līdzīgiem finanšu instrumentiem 
tirdzniecības vietā.

9. Noteiktā cena vai cenas ir tādas, lai 
nodrošinātu, ka sistemātiskais 
internalizētājs attiecīgā gadījumā ievēro 
Direktīvas 2014/65/ES 27. pantā noteiktos 
pienākumus, un atspoguļo dominējošos 
tirgus nosacījumus attiecībā uz cenām, par 
kādām noslēgti darījumi par tādiem pašiem 
vai līdzīgiem finanšu instrumentiem 
tirdzniecības vietā.

Tomēr pamatotos gadījumos tie var izpildīt 
šos rīkojumus par labāku cenu, ja cena 
ietilpst atklātā diapazonā, kas ir tuvs tirgus 
nosacījumiem.

Tomēr pamatotos gadījumos tie var izpildīt 
šos rīkojumus par labāku cenu, ja cena 
ietilpst atklātā diapazonā, kas ir tuvs tirgus 
nosacījumiem.";
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

The transparency regime for non-equity SIs under the current Article 18 has revealed to be 
complex to implement and without clear impact on the transparency of SIs. This was reported 
by both market participants and supervisors.The amendment put forward the following 
modifications: :- paragraph 2: The obligation to provide quotes in illiquid on demand has 
revealed of limited value (not used in practice) and the proposed deletion would allow 
streamlining the regime;- paragraph 3: delete the reference to exceptional circumstances and 
allow SIs to withdraw their quotes at any point in time.- paragraphs 5-7: In practice, the 
regime includes too many safeguards which allows SIs to make these provisions redundant. If 
market participants might be interested to be made aware about the quotes provided by SIs 
(paragraph 1), they are less interested in trading directly at this price (OTC trading in non-
equity instruments should reflect “the specific characteristics of the transaction 
contemplated, including in illiquid instruments and complex transactions, and of the 
requesting client”). The general practice is, in case a client also wants to trade in a quoted 
instrument, to prompt a new request to the SI.- paragraph 8 would have to be amended 
accordingly if the previous paragraphs are deleted/amended as suggested.In line with the 
principles underlying changes to Article 8 and 9 (removal of RFQ and voice-trading 
protocol), MEPs may want to consider whether Article 18 should be removed entirely (with 
the exception of paragraph 3 and possibly 5).

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
19. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

9.b) regulas 19. panta 2. punktu svītro;
2. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 50. pantu, lai noteiktu 
18. panta 6. punktā minētos apjomus, pie 
kādiem brokeru sabiedrība veic darījumus 
ar jebkuru citu klientu, kuram ir bijis 
pieejams cenu piedāvājums. Finanšu 
instrumentam atbilstīgo apjomu nosaka 
saskaņā ar 9. panta 5. punkta 
d) apakšpunktā paredzētajiem kritērijiem.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Saskaņots ar 18. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
20. pants – 2.a punkts (jauns) un 3. punkta c apakšpunkts 

Spēkā esošais teksts Grozījums

9.c) regulas 20. pantu groza šādi:
a) pantam pievieno šādu punktu:
"2.a Katru atsevišķu darījumu 
publisko, tiklīdz to ir publicējusi APS.";
b) panta 3. punkta c) apakšpunktu 
svītro;

c) darījuma pusi, kas ir veikusi 
darījumu publiski saskaņā ar 1. punktu, 
ja abas darījuma puses ir ieguldījumu 
brokeru sabiedrības.

Or. en

Pamatojums

a) Darījums būtu jāpublisko, tikai izmantojot vienotu APS, arī attiecībā uz kapitāla 
vērtspapīru instrumentiem. Šobrīd, neraugoties uz sarežģīto 2. līmeņa sistēmu, lai izvairītos 
no potenciālas dubultas ziņošanas, joprojām pastāv piemērošanas problēmas, un šķiet, ka 
skaidrāks risinājums ir precizēšana 1. līmenī. Šis papildu punkts nodrošinās, ka 
pēctirdzniecības informāciju arī kapitāla vērtspapīru/ kapitāla vērtspapīriem līdzīgu finanšu 
instrumentu gadījumā sniedz tikai vienreiz, izmantojot vienotu APS. 

b) Svītrotas EVTI pilnvaras noteikt ziņošanas hierarhiju, jo tagad tās ir iekļautas pantā par 
izraudzīto pārskatu sniedzošo vienību.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.e punkts (jauns)



PE731.644v01-00 54/101 PR\1254822LV.docx

LV

Regula (ES) Nr. 600/2014
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.e) regulas 21. pantu groza šādi:
a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, 
kuras vai nu savā, vai klientu vārdā veic 
darījumus ar obligācijām, strukturētā 
finansējuma produktiem, emisijas kvotām 
un atvasinātiem instrumentiem, kurus 
tirgo tirdzniecības vietā, publicē datus par 
šo darījumu apjomu un cenu, kā arī laiku, 
kad tie tikuši noslēgti. Minēto informāciju 
dara zināmu, izmantojot APS.

"1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, 
kuras vai nu savā, vai klientu vārdā veic 
darījumus ar obligācijām, strukturētā 
finansējuma produktiem, emisijas kvotām, 
ko tirgo tirdzniecības vietā, vai 
atvasinātiem instrumentiem, uz kuriem 
attiecas tīrvērtes pienākums, kas noteikts 
Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. pantā, 
publicē datus par šo darījumu apjomu un 
cenu, kā arī laiku, kad tie tikuši noslēgti. 
Minēto informāciju dara zināmu, 
izmantojot APS.";
b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4. Kompetentās iestādes var pilnvarot 
ieguldījumu brokeru sabiedrības paredzēt 
iespēju atlikšanas laikposmā atlikt 
informācijas publicēšanu vai pieprasīt 
publicēt ierobežota apjoma sīkāku 
informāciju par darījumu vai sīkāku 
informāciju par vairākiem darījumiem 
apkopotā veidā, vai abu kombināciju, vai 
var atļaut pagarinātajā atlikšanas 
laikposmā nepublicēt informāciju par 
atsevišķu darījumu apjomu vai attiecībā 
uz finanšu instrumentiem, kas nav 
kapitāla instrumenti un kas nav valsts 
parāda instrumenti, var atļaut 
pagarinātajā atlikšanas laikposmā 
nepublicēt informāciju par atsevišķu 
darījumu apjomu vai valsts parāda 
instrumentu gadījumā var atļaut uz 
nenoteiktu laiku publicēt informāciju par 
vairākiem darījumiem apkopotā veidā un 
uz laiku apturēt 1. punktā minētos 
pienākumus ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kā paredzēts 11. pantā.

"4. Ieguldījumu brokeru sabiedrības 
var atlikt informācijas publicēšanu par 
darījumiem, kas minēti šā panta 
1. punktā, un uz laiku apturēt 1. punktā 
minētos pienākumus ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, kā paredzēts 11. pantā.";

c) panta 5. punkta ievaddaļu aizstāj 
ar šādu:

EVTI līdz 2015. gada 3. jūlijam iesniedz "5. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
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šo regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

standartu projektus, lai varētu publicēt šīs 
regulas 27.h pantā prasīto informāciju, 
norādot:";

c)  darījuma pusi, kas ir veikusi darījumu 
publiski saskaņā ar 1. punktu, ja abas 
darījuma puses ir ieguldījumu brokeru 
sabiedrības.

d) panta 5. punkta c) apakšpunktu 
svītro;

Or. en

Pamatojums

Ārpusbiržas pārredzamības prasību piemērošanas jomā ievieš atvasinātos instrumentus, uz 
kuriem attiecas tīrvērtes pienākums, un svītro tirdzniecību tirdzniecības vietā attiecībā uz 
atvasinātajiem instrumentiem. Arī saīsina 4. punktu, lai ņemtu vērā jaunos atlikšanas 
termiņus, kā arī svītroto tirdzniecību tirdzniecības vietā attiecībā uz atlikšanu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.f) iekļauj šādu pantu:
"21.a pants
Izraudzīta pārskatu sniedzoša vienība
1. Ja tikai viena darījuma puse ir 
izraudzīta pārskatu sniedzoša vienība 
saskaņā ar šā panta 3. punktu, tā atbild 
par darījumu informācijas sniegšanu, 
izmantojot APS saskaņā ar 20. panta 
1. punktu vai 21. panta 1. punktu.
2. Ja neviena no darījuma pusēm vai 
abas darījuma puses nav izraudzītas 
pārskatu sniedzošas vienības saskaņā ar 
3. punktu, tikai tā vienība, kas pārdod 
attiecīgo finanšu instrumentu, darījumu 
publisko, izmantojot APS.
3. Pēc EVTI pieprasījuma 
ieguldījumu brokeru sabiedrības iegūst 
pārskatu sniedzošas vienības statusu 
attiecībā uz konkrētiem finanšu 
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instrumentiem vai finanšu instrumentu 
kategorijām. Visi sistemātiskie 
internalizētāji automātiski tiek izraudzīti 
par pārskatu sniedzošām vienībām 
attiecībā uz finanšu instrumentiem vai 
finanšu instrumentu kategorijām, kuru 
sistemātiskie internalizētāji viņi ir.
4. EVTI izveido visu izraudzīto 
pārskatu sniedzošo vienību reģistru, kur 
norāda izraudzīto pārskatu sniedzošo 
vienību un sistemātisko internalizētāju 
identitāti, kā arī instrumentus vai 
instrumentu kategorijas, attiecībā uz ko 
tās ir izraudzītās pārskatu sniedzošās 
vienības.";

Or. en

Pamatojums

Ievieš izraudzītas pārskatu sniedzoša vienības režīmu, lai SI statusu atsaistītu no ziņošanas 
pienākuma. Šo grozījumu stingri atbalsta vairākums tirgus dalībnieku, un ir sagaidāms, ka 
tas samazinās slogu mazākām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, sniegs papildu skaidrību 
tirgus dalībniekiem par to, kas ziņos par darījumiem, uzlabos ziņošanu par darījumiem un 
Savienībā samazinās SI skaitu (tādējādi radot reālistiskāku priekšstatu par tirgiem).

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 9.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

9.g) regulas 22. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

Lai veiktu aprēķinus, kuri vajadzīgi, lai 
noteiktu pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības pārredzamības prasības un 
tirdzniecības pienākuma režīmus, kas 
minēti 3. līdz 11. pantā, 14. līdz 21. pantā 
un 32. pantā, kurus piemēro finanšu 
instrumentiem, un lai noteiktu, vai 
ieguldījumu brokeru sabiedrība ir 
sistemātisks internalizētājs, EVTI un 

"Lai veiktu aprēķinus, kuri vajadzīgi, lai 
noteiktu pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības pārredzamības prasības un 
tirdzniecības pienākuma režīmus, kas 
minēti 3. līdz 11. pantā, 14. līdz 21. pantā 
un 32. pantā, kurus piemēro finanšu 
instrumentiem, un lai noteiktu, vai 
ieguldījumu brokeru sabiedrība ir 
sistemātisks internalizētājs un sagatavotu 
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kompetentās iestādes var pieprasīt 
informāciju no:

gada ziņojumus Eiropas Komisijai 
saskaņā ar 4. panta 4. punktu, 9. panta 
2. punktu, 7. panta 1. punktu un 11. panta 
1. punktu, EVTI un kompetentās iestādes 
var pieprasīt informāciju no:";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Šis papildinājums ļaus EVTI iegūt datus saistībā ar atbrīvojumu un saistībā ar atlikšanu gan 
attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem, gan citiem vērtspapīriem. Patlaban EVTI drīkst iegūt 
tikai informāciju par atbrīvojumiem attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem, izņemot OMF, 
pamatojoties uz minimālā soļa parametru aprēķiniem un pieprasījumu veikt šādus aprēķinus. 
Detalizētāku datu vākšana ļautu EVTI sniegt precīzākus ziņojumus, labāk pārraudzīt 
atbrīvojumu un atlikšanas piemērošanu, lai labāk varētu pamatot politikas lēmumus.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz akcijām, biržā 
tirgotiem fondiem un obligācijām, ko tirgo 
tirdzniecības vietā, un attiecībā uz 
ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, 
kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 
2. panta 7. punktā, uz kuriem attiecas 
minētās regulas 4. pantā noteiktais tīrvērtes 
pienākums, tirgus datu sniedzēji sniedz 
KDLN visus 22.b panta 2. punktā noteiktos 
tirgus datus, kas nepieciešami, lai KDLN 
varētu darboties. Minētos tirgus datus 
nodrošina saskaņotā formātā, izmantojot 
augstas kvalitātes pārraides protokolu un 
cik vien iespējams tuvu reāllaikam.

1. Attiecībā uz akcijām, biržā 
tirgotiem fondiem un obligācijām, ko tirgo 
tirdzniecības vietā, un attiecībā uz 
ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, 
kā definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 
2. panta 7. punktā, uz kuriem attiecas 
minētās regulas 4. pantā noteiktais tīrvērtes 
pienākums, tirgus datu sniedzēji sniedz 
KDLN visus 22.b panta 2. punktā noteiktos 
tirgus datus un regulatīvos datus, kas 
nepieciešami, lai KDLN varētu darboties. 
Minētos tirgus datus nodrošina saskaņotā 
formātā, izmantojot augstas kvalitātes 
pārraides protokolu un cik vien iespējams 
tuvu reāllaikam.

Or. en
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulētiem tirgiem, kuru vidējais 
tirdzniecības apjoms dienā veido mazāk 
nekā 1 % no Savienības vidējā 
tirdzniecības apjoma dienā, tirgus dati 
KDLN nav jāsniedz.

Or. en

Pamatojums

Ievieš izņēmuma mehānismu mazākiem regulētiem tirgiem. Panta 2. punkts ievieš pirmā 
līmeņa robežvērtību attiecībā uz tirgus daļu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulētiem tirgiem, kuru vidējais 
tirdzniecības apjoms dienā ir lielāks par 
1 % no Savienības vidējā tirdzniecības 
apjoma, tirgus dati KDLN nav jāsniedz, 
ja:
i) regulētais tirgus veido vairāk nekā 
70 % no to akciju vidējā tirdzniecības 
apjoma dienā, kuras pirmo reizi tika 
atļauts tirgot attiecīgajā regulētajā tirgū; 
vai
ii) akciju, kuras pirmo reizi tika 
atļauts tirgot regulētajā DTS un 
sistemātisko internalizētāju tirgū, vidējais 
tirdzniecības apjoms dienā ir 20 % vai 
mazāk no šo akciju vidējā tirdzniecības 
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apjoma dienā.
EVTI savā tīmekļa vietnē publicē to 
regulēto tirgu sarakstu, kuriem KDLN 
nav jāsniedz tirgus dati, un regulāri 
atjaunina šo sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Ievieš izņēmuma mehānismu mazākiem regulētiem tirgiem. Ja tirgus daļa pārsniedz 1 % 
(2. punkta pirmā robežvērtība), bet birža joprojām rada zemu sadrumstalotības līmeni, jo 
akcijas, kuras atļauts tirgot attiecīgajā tirdzniecības vietā, arī galvenokārt tiek tirgotas šajā 
vietā, ir ieviesta otrā līmeņa robežvērtība. Ņemiet vērā, ka abus sadrumstalotības kritērijus 
piemēro alternatīvi, nevis kumulatīvi (tādējādi palielinot izņēmuma izmantošanas iespējas). 
Sīkāku informāciju par šā izņēmuma pamatojumu un mērķiem skatiet skaidrojumā.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.a pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Neatkarīgi no 2. un 2.a punkta 
mazāki regulētie tirgi, paziņojot EVTI, var 
nolemt sniegt tirgus datus KDLN, 
ievērojot 1. punkta noteikumus. Tiem 
regulētajiem tirgiem, kuri nolemj izpildīt 
prasību sniegt tirgus datus saskaņā ar 
1. punktu, jāsāk sniegt tirgus dati KDLN 
30 darba dienās pēc paziņošanas EVTI.

Or. en

Pamatojums

Neraugoties uz atbrīvojuma iespēju, konsolidētā datu lente var būt īstenojama iespēja 
mazākiem regulētiem tirgiem palielināt redzamību "ārējiem" ieguldītājiem gan Savienībā, 
gan ārpus tās, kā arī palielināt savu tirgus daļu. Tas būs saskaņā ar KTS mērķiem un kopumā 
palielinās ES kapitāla tirgu apjomu un pievilcību. Tādēļ ir ievietots piedalīšanās noteikums 
gadījumiem, kad mazāki regulēti tirgi brīvprātīgi nolemtu piedalīties obligātajā datu 
sniegšanas shēmā.



PE731.644v01-00 60/101 PR\1254822LV.docx

LV

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus datu sniedzēji attiecībā uz 
darījumiem ar 1. punktā minētajiem 
instrumentiem, kurus ieguldījumu brokeru 
sabiedrības noslēgušas ārpus tirdzniecības 
vietas, sniedz KDLN tirgus datus par šiem 
darījumiem vai nu tieši, vai izmantojot 
APS.

3. Tirgus datu sniedzēji attiecībā uz 
darījumiem ar 1. punktā minētajiem 
instrumentiem, kurus ieguldījumu brokeru 
sabiedrības noslēgušas ārpus tirdzniecības 
vietas, sniedz KDLN tirgus datus par šiem 
darījumiem, izmantojot APS. Tirgus datu 
sniedzēji attiecībā uz labākajiem akciju 
pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem, 
kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības 
nodrošina ārpus tirdzniecības vietas, 
sniedz KDLN tirgus datus par šiem 
pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem 
vai nu tieši, vai izmantojot APS.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu dubultu ziņošanu, par darījumiem KDLN būtu jāziņo tikai APS. Tomēr 
pirmstirdzniecības datus ieguldījumu brokeru sabiedrības var paziņot arī tieši.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirgus datu sniedzēji nesaņem 
nekādu atlīdzību par sniegtajiem tirgus 
datiem, izņemot 27.da panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minēto dalīšanos 
ieņēmumos.

4. Tirgus datu sniedzēji nesaņem 
nekādu atlīdzību par sniegtajiem tirgus 
datiem, izņemot 27.h panta 1. punktā 
minēto dalīšanos ieņēmumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tirgus datu sniedzēji sniedz 
informāciju par 4., 7., 11., 14., 20. un 
21. pantā noteiktajiem atbrīvojumiem un 
atlikšanu.

5. Tirgus datu sniedzēji sniedz 
informāciju, ņemot vērā 7., 11., 20. un 
21. pantā noteikto atlikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz [PB: lūgums ierakstīt 
datumu, kas ir 3 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā] izveido ieinteresēto personu 
ekspertu grupu, lai sniegtu konsultācijas 
par tirgus datu kvalitāti un būtību, tirgus 
datu vienotu interpretāciju un 22.a panta 
1. punktā minētā nosūtīšanas protokola 
kvalitāti. Ieinteresēto personu ekspertu 
grupa sniedz konsultācijas katru gadu. Šīs 
konsultācijas dara publiski pieejamas.

1. Komisija līdz [PB: lūgums ierakstīt 
datumu, kas ir 3 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā] izveido ieinteresēto personu 
ekspertu grupu, lai sniegtu konsultācijas 
par tirgus pamatdatu kvalitāti un būtību 
attiecībā uz konsolidēto datu lenšu 
izvaddatiem un 22.a panta 1. punktā minētā 
nosūtīšanas protokola kvalitāti. Ieinteresēto 
personu ekspertu grupa īpašā ziņojumā 
sniedz konsultācijas katru gadu. Šīs 
konsultācijas dara publiski pieejamas.

Or. en

Pamatojums

Ierobežo darbības jomu Komisijas tirgus datu ekspertu grupai, kam būtu jāsniedz 
konsultācijas tikai par konsolidēto datu lenšu izvaddatiem, lai nodrošinātu, ka KDL ir 
efektīva un ES tirgus dalībnieki no tās gūst maksimālo vērtību. Ekspertu grupai nebūtu 
jāsniedz konsultācijas par tirgus datu interpretāciju vai tirgus datu standartiem, kas 
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neattiecas uz KDL izvaddatu jomu. Tas būtu jādara EVTI.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.b pants (jauns) – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu, lai 
precizētu tirgus datu kvalitāti un būtību, kā 
arī nosūtīšanas protokola kvalitāti.

2. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai precizētu tirgus 
pamatdatu kvalitāti un būtību, kā arī 
nosūtīšanas protokola kvalitāti.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaro EVTI pieņemt RTS attiecībā uz KDL ievaddatiem un izvaddatiem. EVTI arī turpmāk 
būtu jāatbild par datu standartu noteikšanu, lai izvairītos no pretrunīgām norādēm un 
prakses un nodrošinātu, ka norādes tirgus dalībniekiem ir skaidras un saskaņotas. Tā kā KDL 
galvenokārt ir tirgus dalībniekiem paredzēts rīks, RTS būtu jāizstrādā, lai mazinātu tirgus 
traucējumus un nodrošinātu, ka KDLN paredzēto tirgus datu būtība un formāts ir ātri 
izmantojami un ka KDL ievaddati ir saprotami visiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.b pants (jauns) – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajos deleģētajos aktos jo īpaši 
precizē visu turpmāk minēto:

Minētajā regulatīvo tehnisko standartu 
projektā jo īpaši precizē visu turpmāk 
minēto:

Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.b pants (jauns) – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgus datus, kuri datu sniedzējiem 
jānodrošina KDLN, lai sagatavotu tirgus 
pamatdatus, kas nepieciešami, lai KDLN 
varētu darboties, tostarp šo tirgus datu 
būtību un formātu;

a) tirgus datus, kuri datu sniedzējiem 
jānodrošina KDLN, lai sagatavotu tirgus 
pamatdatus, kas nepieciešami, lai KDLN 
varētu darboties, tostarp šo tirgus datu 
būtību un formātu atbilstīgi dominējošiem 
nozares standartiem un praksei;

Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
22.b pants (jauns) – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot pirmo daļu, Komisija ņem vērā 
EVTI un tehnisko ekspertu grupas, kas 
izveidota saskaņā ar 2. punktu, sniegtās 
konsultācijas, starptautiskās norises un 
standartus, par kuriem panākta vienošanās 
Savienības vai starptautiskā līmenī. 
Komisija nodrošina, ka pieņemtajos 
deleģētajos aktos tiek ņemtas vērā 3., 6., 
8., 10., 14., 18., 20., 21. un 27.g pantā 
noteiktās ziņošanas prasības.

Piemērojot pirmo daļu, EVTI ņem vērā 
tehnisko ekspertu grupas, kas izveidota 
saskaņā ar 1. punktu, sniegtās konsultācijas 
un ņem vērā starptautiskās norises un 
standartus, par kuriem panākta vienošanās 
Savienības vai starptautiskā līmenī. EVTI 
nodrošina, ka pieņemtajā regulatīvo 
tehnisko standartu projektā tiek ņemtas 
vērā 3., 6., 10., 14., 20., 21., 22., 26., 27. un 
27.g pantā noteiktās ziņošanas prasības.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.
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Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekšējā grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI savā tīmekļa vietnē publicē sarakstu 
ar akcijām, kurām ir EEZ ISIN un uz 
kurām attiecas akciju tirdzniecības 
pienākums, un tā regulāri atjaunina šo 
sarakstu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ISIN izmantošana, lai noteiktu STO tvērumu, ir pašsaprotama, jo ISIN pirmie burti ir 
pietiekami, lai identificētu EEZ ISIN. Tāpēc tas nav sīkāk jāprecizē sarakstā, kas EVTI un 
tirgus dalībniekiem galvenokārt radītu administratīvo darbu un papildu pūles, lai pirms 
tirdzniecības pārbaudītu sarakstu un integrētu to savā tirdzniecības sistēmā.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
25. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.a) regulas 25. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Tirdzniecības vietas dalībnieks 
vismaz piecus gadus nodrošina 
kompetentās iestādes piekļuvi būtiskiem 
datiem, kas attiecas uz visiem finanšu 
instrumentu rīkojumiem, kurus tie 

"2. Tirdzniecības vietas dalībnieks 
elektroniskā un mašīnlasāmā formātā, 
izmantojot vienotu veidni saskaņā ar 
ISO 20022 metodiku, vismaz piecus gadus 
nodrošina kompetentās iestādes piekļuvi 
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reklamējuši savās sistēmās. Uzskaita visus 
attiecīgus datus, kas atspoguļo rīkojuma 
iezīmes, tostarp tās, kas rīkojumu saista ar 
izpildīto(-iem) darījumu(-iem), kuri izriet 
no minētā rīkojuma un par kuriem (sīku 
informāciju) paziņo saskaņā ar 26. panta 1. 
un 3. punktu. EVTI ir veicinoša un 
koordinējoša loma saistībā ar kompetentās 
iestādes piekļuvi informācijai saskaņā ar šo 
punktu.

būtiskiem datiem, kas attiecas uz visiem 
finanšu instrumentu rīkojumiem, kurus tie 
reklamējuši savās sistēmās. Uzskaita visus 
attiecīgus datus, kas atspoguļo rīkojuma 
iezīmes, tostarp tās, kas rīkojumu saista ar 
izpildīto(-iem) darījumu(-iem), kuri izriet 
no minētā rīkojuma un par kuriem (sīku 
informāciju) paziņo saskaņā ar 26. panta 1. 
un 3. punktu. EVTI ir veicinoša un 
koordinējoša loma saistībā ar kompetentās 
iestādes piekļuvi informācijai saskaņā ar šo 
punktu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Rīkojumu datu standartizācija būtu izdevīga VKI, kas varēs a) vieglāk analizēt rīkojumu 
datus, kas pieprasīti jebkurai ES tirdzniecības vietai, tādējādi sekmējot tirgu efektīvāku 
uzraudzību; b) atļaut tirdzniecības vietām ES izmantot ar jebkuru VKI kopīgu reģistrācijas un 
ziņošanas sistēmu, izvairoties no izmaksām, kas saistītas ar atbilstību atšķirīgiem valsts 
standartiem, un c) rīkojumu reģistra datu standartizāciju pielīdzināt atbilstīgi darījumu datu 
standartizācijai, tādējādi nodrošinot abu kategoriju saskaņotāku apstrādi.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
25. pants – 3. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.b) regulas 25. panta 3. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu sīkāku 
informāciju par attiecīgiem rīkojuma 
datiem, kas jāglabā saskaņā ar šā panta 
2. punktu un kas nav minēti 26. pantā.

"3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai noteiktu sīkāku 
informāciju par attiecīgiem rīkojuma 
datiem, kas jāglabā saskaņā ar šā panta 
2. punktu un kas nav minēti 26. pantā, un 
šo datu formātu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)
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Pamatojums

Tas pats, kas iepriekšējam grozījumam.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
26. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.c) regulas 26. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, 
kas veic darījumus ar finanšu 
instrumentiem, sniedz pilnīgu un precīzu 
sīkāku informāciju par šādiem darījumiem 
kompetentai iestādei iespējami ātrāk un ne 
vēlāk kā nākamās darbdienas beigās.

"1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, 
AIFP, kā definēts Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvas 
2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu 
fondu pārvaldniekiem 4.b pantā, un 
PVKIU pārvaldnieki, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordināciju attiecībā uz pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem (PVKIU) 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, kas sniedz pakalpojumus, 
kas definēti Direktīvas 2014/65/ES par 
finanšu instrumentu tirgiem 4. panta 
2. punktā un kas veic darījumus ar finanšu 
instrumentiem, sniedz pilnīgu un precīzu 
sīkāku informāciju par šādiem darījumiem 
kompetentai iestādei iespējami ātrāk un ne 
vēlāk kā nākamās darbdienas beigās.

Kompetentās iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 85. pantu nosaka 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, 
ka arī kompetentā iestāde minētajiem 
finanšu instrumentiem likviditātes ziņā 
visatbilstīgākajā tirgū saņem minēto 
informāciju.

Kompetentās iestādes saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 85. pantu nosaka 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, 
ka arī attiecīgo tirgu kompetentā iestāde 
saņem minēto informāciju.

Kompetentās iestādes nekavējoties dara 
pieejamu EVTI visu saskaņā ar šo pantu 
paziņoto informāciju.

Kompetentās iestādes izveido vajadzīgo 
kārtību, lai nodrošinātu, ka informāciju 
pēc pieprasījuma var kopīgot ar citām 
kompetentajām iestādēm.";
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Ensuring a level playing field between the AIFM/UCITS firms based in jurisdictions with 
local requirements to obtain the relevant information for market abuse purposes and those 
based in the jurisdictions where such requirements are not in place. It will also ensure a level 
playing field among the MiFID Investment Firms and AIFM/UCITS management companies 
providing one or more MiFID services to third parties; especially since a move from 
operating under a MiFID Investment Firm license to being licensed under AIFMD or UCITS 
Directive has been observed by some NCAs. Also addresses the fact that the current MiFIR 
provisions do not allow for a broad exchange of MiFIR transaction data among NCAs 
because data can only be exchanged with the competent authority “of the most relevant 
market in terms of liquidity”. Such a narrow reference does not allow for an exchange that 
adequately reflect NCAs’ evolving supervisory needs to monitor the most recent market 
developments. In line with the principles outlined in the Commission data strategy to 
maximise the potential usage of transaction reporting for all suitable purposes and avoid 
duplication of reporting flows. Amendment permits NCAs to share transaction reports for 
wider purposes.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
26. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.d) regulas 26. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
piemēro:

"2. Šā panta 1. punktā noteiktās saistības 
piemēro:

a) finanšu instrumentiem, kurus atļauts 
tirgot vai kurus tirgo tirdzniecības vietā vai 
par kuriem iesniegts pieprasījums 
tirdzniecības atļaušanai;

a) finanšu instrumentiem, kurus 
atļauts tirgot vai kurus tirgo tirdzniecības 
vietā vai par kuriem iesniegts pieprasījums 
tirdzniecības atļaušanai;

b) finanšu instrumentiem, kur pamatā ir 
finanšu instruments, kuru tirgo 
tirdzniecības vietā; un

b) finanšu instrumentiem, kur pamatā 
ir finanšu instruments, kuru tirgo 
tirdzniecības vietā;

c) finanšu instrumentiem, kur pamatā ir 
indekss vai grozs, kuru veido finanšu 
instrumenti, kurus tirgo tirdzniecības vietā.

c) finanšu instrumentiem, kur pamatā 
ir indekss vai grozs, kuru veido finanšu 
instrumenti, kurus tirgo tirdzniecības vietā; 
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un
ca) atvasinātiem instrumentiem, uz 
kuriem attiecas tīrvērtes pienākums, kas 
noteikts Regulas (ES) Nr. 648/2012 
4. pantā un kurus tirgo ārpus 
tirdzniecības vietas.

Šo pienākumu piemēro darījumiem ar a) 
līdz c) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem neatkarīgi no tā, vai šādus 
darījumus veic tirdzniecības vietā vai ne.

Šo pienākumu piemēro darījumiem ar a) 
līdz c) apakšpunktā minētajiem finanšu 
instrumentiem neatkarīgi no tā, vai šādus 
darījumus veic tirdzniecības vietā vai ne.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Grozījumi attiecībā uz ziņošanu par darījumiem, lai ņemtu vērā jauno tvērumu ziņošanai par 
ārpusbiržas darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem. Tirdzniecības tirdzniecības vietā 
kritērijs šeit ir saglabāts līdztekus jaunajam ārpusbiržas darījumu tvērumam, jo ziņošanā par 
darījumiem ir tirgus ļaunprātīgas izmantošanas elements, tāpēc ir vajadzīga pilnīga 
informācija par visu, kas attiecas uz tirdzniecības vietām.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
26. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.e) regulas 26. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Ziņojumos it īpaši ietver 
informāciju par nopirkto un pārdoto 
finanšu instrumentu nosaukumu un skaitu, 
to daudzumu, izpildes datumu un laiku, 
darījumu cenām, norādi klientu 
identificēšanai, kuru labā ieguldījumu 
brokeru sabiedrība ir izpildījusi attiecīgo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
brokeru sabiedrībā, kuri ir atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma izpildi, norādi, kas ļauj identificēt 

"3. Ziņojumos it īpaši ietver 
informāciju par nopirkto un pārdoto 
finanšu instrumentu nosaukumu un skaitu, 
to daudzumu, izpildes datumu un laiku, 
darījumu cenām, norādi pušu 
identificēšanai, kuru labā ieguldījumu 
brokeru sabiedrība ir izpildījusi attiecīgo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
brokeru sabiedrībā, kuri ir atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma izpildi, norādi, kas ļauj identificēt 
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piemērojamo atbrīvojumu, saskaņā ar kuru 
darījums ir noticis, līdzekļus attiecīgo 
ieguldījumu brokeru sabiedrību 
identificēšanai un norādi, kas ļauj 
identificēt akciju un valsts parāda 
vērtspapīru īso pārdošanu, kura definēta 
Regulas (ES) Nr. 236/2012 2. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un uz ko 
attiecas minētās regulas 12., 13. un 
17. pants. Attiecībā uz darījumiem, kuri 
nav veikti tirdzniecības vietā, ziņojumos 
ietver norādi, kas ļauj identificēt darījumu 
veidus atbilstoši aktiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 21. panta 5. punkta 
a) apakšpunktu. Attiecībā uz preču 
atvasinātajiem instrumentiem ziņojumos 
norāda, vai darījums objektīvi izmērāmi 
samazina risku saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 57. pantu.

vienību, uz kuru attiecas ziņošanas 
pienākums, norādi, kas ļauj identificēt 
piemērojamo atbrīvojumu, saskaņā ar kuru 
darījums ir noticis, līdzekļus attiecīgo 
ieguldījumu brokeru sabiedrību 
identificēšanai. Ziņojumos par 
darījumiem, kas veikti tirdzniecības vietā, 
iekļauj darījuma identifikācijas kodu, ko 
ģenerē tirdzniecības vieta un izplata 
tirdzniecības vietas pārdevējiem un 
pircējiem. Attiecībā uz darījumiem, kuri 
nav veikti tirdzniecības vietā, ziņojumos 
ietver norādi, kas ļauj identificēt darījumu 
veidus atbilstoši aktiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 21. panta 5. punkta 
a) apakšpunktu. Attiecībā uz preču 
atvasinātajiem instrumentiem ziņojumos 
norāda, vai darījums objektīvi izmērāmi 
samazina risku saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 57. pantu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar pārskatītajiem ETIR TS.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
26. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.f) regulas 26. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:

5. Tirdzniecības vietas operators 
paziņo informāciju par tiem darījumiem ar 
tā platformā tirgotiem finanšu 
instrumentiem, kurus, izmantojot tā 
sistēmas, izpilda brokeru sabiedrība, kurai 
saskaņā ar 1. un 3. punktu nepiemēro šo 

"5. Tirdzniecības vietas operators 
paziņo informāciju par tiem darījumiem ar 
tā platformā tirgotiem finanšu 
instrumentiem, kurus, izmantojot tā 
sistēmas, izpilda jebkurš loceklis, 
dalībnieks vai lietotājs, kuram saskaņā ar 
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regulu. 1. un 3. punktu nepiemēro šo regulu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Jēdziens "jebkurš loceklis, dalībnieks vai lietotājs" ir precīzāks nekā termins "brokeru 
sabiedrība" un skaidri norāda uz jebkuru vienību, kas veic darījumus tirdzniecības vietās. Šī 
pieeja: i) nodrošina, ka informācija par tirdzniecības darbībām attiecīgajā tirdzniecības vietā 
ir pilnīga un atbilst informācijai, ko sniegušas citas tirdzniecības vietas; ii) nodrošina labāku 
atbilstību rīkojumu uzskaites prasībām, kas noteiktas FITR 25. pantā; iii) pozitīvi ietekmēs 
sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmēģinājuma režīmā paredzēto ziņošanas noteikumu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
1. pants – 11.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
26. pants – 6. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.g) regulas 26. panta 6. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

6. Paziņojot informāciju par norādēm 
klientu identificēšanai atbilstoši 3. un 
4. pantam, ieguldījumu brokeru sabiedrības 
to klientu identificēšanai, kuri ir 
juridiskas personas, izmanto juridisko 
personu identifikatorus.

"6. Paziņojot informāciju par norādēm 
klientu identificēšanai atbilstoši 3. un 
4. pantam, ieguldījumu brokeru sabiedrības 
izmanto ISO 17442 juridisko personu 
identifikatora kodu, kas izveidots, lai 
identificētu puses, kuras ir tiesīgas saņemt 
kodu. Šo kodu izmanto, lai identificētu 
atbilstīgās puses neatkarīgi no to juridiskā 
status un finansēšanas veida. Pusēm, 
kurām nav tiesību saņemt kodu, izmanto 
valsts identifikatoru, kas izveidots, lai 
identificētu puses, kurām nav tiesību 
saņemt juridiskās personas identifikatora 
kodu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)
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Pamatojums

Paskaidro, ka pienākums izmantot LEI attiecas uz visām vienībām, kurām ir tiesības uz LEI, 
neatkarīgi no to juridiskā statusa un finansēšanas veida, un atbilst EVTI FITR pārskata 
ziņojumam par darījumu paziņošanu un Komisijas bieži uzdotajiem jautājumiem par ETIR. 
Tirgus dalībniekiem radīsies sākotnējās izmaksas saistībā ar informācijas iegūšanu no savām 
sistēmām par klienta kategoriju un ziņošanas shēmas pielāgošanu, bet šīs izmaksas būs 
zemākas nekā izmaksas, ko radītu īpašas jaunas ziņošanas sistēmas izveide, lai sniegtu šo 
informāciju savām VKI.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
26. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) regulas 26. panta 9. punktu groza 
šādi:

svītrots

a) pievieno šādu j) apakšpunktu:
“j) dienu, līdz kurai jāpaziņo par 
darījumiem.”;
b) pēc pirmās daļas iekļauj šādu 
daļu:
“Izstrādājot minētos regulatīvos tehniskos 
standartus, EVTI ņem vērā starptautiskās 
norises un standartus, kuri saskaņoti 
Savienības vai pasaules mērogā, un to 
saskanību ar ziņošanas prasībām, kas 
noteiktas Regulā (ES) Nr. 2019/834 un 
Regulā (ES) Nr. 2015/2365.”;

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
26. pants – 9. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

12.a) regulas 26. panta 9. punktu aizstāj 
ar šādu:

9. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, kuros precizē:

"9. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, kuros precizē:

a) saskaņā ar 1. un 3. punktu 
ziņojamās informācijas datu standartus un 
formātu, tostarp metodes un kārtību, kas 
izmantojami, ziņojot par finanšu 
darījumiem, un šo ziņojumu formu un 
saturu;

a) saskaņā ar 1. un 3. punktu 
ziņojamās informācijas datu standartus un 
formātu, tostarp metodes un kārtību, kas 
izmantojami, ziņojot par finanšu 
darījumiem, un šo ziņojumu formu un 
saturu;

b) kritērijus attiecīgā tirgus 
definēšanai saskaņā ar 1. punktu;

b) kritērijus attiecīgā tirgus 
definēšanai saskaņā ar 1. punktu;

c) kā norādīt nopirktos un pārdotos 
finanšu instrumentus, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenas, 
informāciju un ziņas par klienta identitāti, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu brokeru sabiedrība ir 
izpildījusi attiecīgo darījumu, norādi to 
personu un datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kuri ir 
atbildīgi par ieguldījumu lēmuma 
pieņemšanu un darījuma izpildi, norādi, 
kas ļauj identificēt piemērojamo 
atbrīvojumu, saskaņā ar kuru darījums ir 
noticis, līdzekļus attiecīgo ieguldījumu 
brokeru sabiedrību identificēšanai, veidu, 
kādā darījums ir izpildīts, un datu laukus, 
kas nepieciešami darījumu ziņojumu 
apstrādei un analīzei saskaņā ar 3. punktu; 
un

c) kā norādīt nopirktos un pārdotos 
finanšu instrumentus, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenas, 
informāciju un ziņas par klienta identitāti, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu brokeru sabiedrība ir 
izpildījusi attiecīgo darījumu, norādi to 
personu un datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kuri ir 
atbildīgi par ieguldījumu lēmuma 
pieņemšanu un darījuma izpildi, norādi, 
kas ļauj identificēt piemērojamo 
atbrīvojumu, saskaņā ar kuru darījums ir 
noticis, līdzekļus attiecīgo ieguldījumu 
brokeru sabiedrību identificēšanai, veidu, 
kādā darījums ir izpildīts, un datu laukus, 
kas nepieciešami darījumu ziņojumu 
apstrādei un analīzei saskaņā ar 3. punktu;

d) norādi, kā identificēt akciju un 
valsts parāda vērtspapīru īso pozīciju 
pārdošanu, kā noteikts 3. punktā;
e) attiecīgās finanšu instrumentu 
kategorijas, par kurām jāziņo saskaņā ar 
2. punktu;

e) attiecīgās indeksu kategorijas, par 
kurām jāziņo saskaņā ar 2. punktu;

f) nosacījumus dalībvalstu atbilstoši 
6. punktam veiktajai juridisko personu 
identifikatoru izstrādei, piešķiršanai un 
uzturēšanai un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrības 
izmanto minētos juridisko personu 

f) nosacījumus dalībvalstu atbilstoši 
6. punktam veiktajai juridisko personu 
identifikatoru izstrādei, piešķiršanai un 
uzturēšanai un nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrības 
izmanto minētos juridisko personu 
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identifikatorus, lai atbilstoši 3., 4. un 
5. punktam sniegtu norādes klientu 
identificēšanai darījumu ziņojumos, kas 
jāsagatavo saskaņā ar 1. punktu;

identifikatorus, lai atbilstoši 3., 4. un 
5. punktam sniegtu norādes klientu 
identificēšanai darījumu ziņojumos, kas 
jāsagatavo saskaņā ar 1. punktu;

g) pienākumu, kas paredz sniegt ziņojumus 
par darījumiem, piemērošanu ieguldījumu 
brokeru sabiedrību filiālēm;

g) pienākumu, kas paredz sniegt 
ziņojumus par darījumiem, piemērošanu 
ieguldījumu brokeru sabiedrību filiālēm;

h) to, kas saskaņā ar šo pantu ir darījums 
un darījuma veikšana, par kuru ir jāziņo;

h) to, kas saskaņā ar šo pantu ir 
darījums un darījuma veikšana, par kuru ir 
jāziņo;

i) to, kad 4. punkta nolūkā tiek uzskatīts, ka 
ieguldījumu brokeru sabiedrība ir 
nosūtījusi rīkojumu.

i) to, kad 4. punkta nolūkā tiek 
uzskatīts, ka ieguldījumu brokeru 
sabiedrība ir nosūtījusi rīkojumu;
ia) nosacījumus konkrētu darījumu 
saistīšanai un veidu, kā identificē 
apkopotos rīkojumus, kas īsteno darījuma 
izpildi;
ib) dienu, līdz kurai jāpaziņo par 
darījumiem.

EVTI līdz 2015. gada 3. jūlijam iesniedz 
šos regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

EVTI iesniedz šos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz ... [trīs 
mēneši pēc dienas, kad stājas spēkā šī 
grozījumu regula].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus, kas noteikti Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā.";

Or. en

(02014R0600-20220101)

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.d pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.a) regulas 27.d pantu groza šādi:
a) panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

27.d pants "27.d pants
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Atļaujas pieteikumu apmierināšanas un 
noraidīšanas procedūras

Apstiprinātās ziņošanas sistēmas lietotāju 
un apstiprinātās publicēšanas struktūras 
atļaujas pieteikumu apmierināšanas un 
noraidīšanas procedūras;";
b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Atļauju pieprasošais datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz 
pieteikumu, kurā norāda visu informāciju, 
kas EVTI vai attiecīgā gadījumā valsts 
kompetentajai iestādei nepieciešama, lai 
pārliecinātos, ka šis datu ziņošanas 
pakalpojumu sniedzējs līdz sākotnējās 
atļaujas piešķiršanas brīdim ir veicis visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu 
šīs sadaļas noteikumos paredzētos 
pienākumus, tostarp iesniedz darbības 
programmu, kurā cita starpā norādīti 
paredzēto pakalpojumu veidi un 
organizatoriskā struktūra.

"1. Atļauju pieprasošais APS vai AZS 
iesniedz pieteikumu, kurā norāda visu 
informāciju, kas EVTI vai attiecīgā 
gadījumā valsts kompetentajai iestādei 
nepieciešama, lai pārliecinātos, ka šis APS 
vai AZS līdz sākotnējās atļaujas 
piešķiršanas brīdim ir veicis visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu 
šīs sadaļas noteikumos paredzētos 
pienākumus, tostarp iesniedz darbības 
programmu, kurā cita starpā norādīti 
paredzēto pakalpojumu veidi un 
organizatoriskā struktūra.";

c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3. EVTI vai attiecīgā gadījumā valsts 
kompetentā iestāde sešu mēnešu laikā no 
pilnīga pieteikuma saņemšanas izvērtē 
datu ziņošanas pakalpojumu sniedzēja 
atbilstību šai sadaļai. Tā pieņem pilnīgi 
argumentētu lēmumu par atļaujas 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu, un piecu 
darbdienu laikā attiecīgi informē 
pieteikumu iesniegušo datu ziņošanas 
pakalpojumu sniedzēju.

"3. EVTI vai attiecīgā gadījumā valsts 
kompetentā iestāde sešu mēnešu laikā no 
pilnīga pieteikuma saņemšanas izvērtē 
APS vai AZS atbilstību šai sadaļai. Tā 
pieņem pilnīgi argumentētu lēmumu par 
atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu, un 
piecu darbdienu laikā attiecīgi informē 
pieteikumu iesniegušo APS vai AZS.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Šā panta piemērošanas joma būtu jāattiecina tikai uz AZS un APS, lai pielīdzinātu atbilstīgi 
priekšlikumam atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz KDLN iekļaut 27.db pantā.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
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Regula (ES) Nr. 600/2014
27.da pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) iekļauj šādu pantu:

27.da pants "27.da pants

Atlases process, lai piešķirtu atļauju 
vienam konsolidētu datu lentes 
nodrošinātājam katrai aktīvu klasei

Konsolidētu datu lentes nodrošinātāju 
atlases process

1. Līdz [PB: lūgums ierakstīt 
datumu, kas ir 3 mēnešus pēc stāšanās 
spēkā] EVTI organizē atlases procedūru, 
lai izraudzītos KDLN uz piecu gadu 
termiņu. EVTI organizē atsevišķu atlases 
procedūru katrai no šādām aktīvu klasēm: 
akcijas, biržā tirgoti fondi, obligācijas un 
atvasinātie instrumenti (vai attiecīgās 
atvasināto instrumentu apakšklases).

1. Līdz ... [trīs mēneši pēc 22.b panta 
2. punktā paredzētā deleģētā akta stāšanās 
spēkā] EVTI organizē atlases procedūru, 
lai izraudzītos KDLN uz piecu gadu 
termiņu. EVTI organizē atsevišķu atlases 
procedūru katrai aktīvu klasei, nosakot, ka 
obligācijas un biržā tirgoti fondi ir 
prioritāri attiecībā pret atvasinātajiem 
instrumentiem. Ikvienu atlases procedūru 
sāk ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
iepriekšējās procedūras sākšanas.

2. EVTI novērtē pieteikumus katrai 
no 1. punktā minētajām aktīvu klasēm, 
pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

2. EVTI atlasa pieteikumu 
iesniedzēju, lai vēlāk piešķirtu atļauju 
katrai no 1. punktā minētajām aktīvu 
klasēm, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

a) pieteikuma iesniedzēju tehniskā 
spēja nodrošināt noturīgu konsolidētu datu 
lenti visā Savienībā;

a) pieteikuma iesniedzēja tehniskā 
spēja nodrošināt noturīgu konsolidētu datu 
lenti visā Savienībā;

b)  pieteikuma iesniedzēju spēja 
izpildīt 27.h pantā noteiktās 
organizatoriskās prasības;

b) pieteikuma iesniedzēja spēja 
izpildīt 27.h pantā noteiktās 
organizatoriskās prasības;

ba) spēja saņemt, konsolidēt un izplatīt 
akciju pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības tirgus datus līdz pat 
pirmajiem pieciem rīkojumu reģistra 
slāņiem un biržā tirgotu fondu, obligāciju 
un atvasināto instrumentu 
pēctirdzniecības datus;

c) pieteikuma iesniedzēju pārvaldības 
struktūra;

c) pieteikuma iesniedzēja pārvaldības 
struktūras atbilstība;

d) ātrums, kādā pieteikuma 
iesniedzēji var izplatīt tirgus pamatdatus;

d) pieteikuma iesniedzēja tirgus 
pamatdatu izplatīšanas ātruma atbilstība;

e) pieteikuma iesniedzēju spēja 
izplatīt kvalitatīvus datus;

e) pieteikuma iesniedzēja datu 
kvalitātes nodrošināšanai izmantoto 
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metožu un mehānismu piemērotība;

f) kopējie izdevumi, kas pieteikuma 
iesniedzējiem vajadzīgi, lai pastāvīgi 
sagatavotu konsolidēto datu lenti, un 
konsolidētās datu lentes darbības izmaksas;

f) pamatoti kopējie izdevumi, kas 
pieteikuma iesniedzējam vajadzīgi, lai 
pastāvīgi sagatavotu konsolidēto datu lenti, 
un konsolidētās datu lentes darbības 
izmaksas; 

g) maksu līmenis, ko pieteikuma 
iesniedzējs plāno iekasēt no tirgus 
pamatdatu dažādu veidu lietotājiem;

g) maksu līmenis, ko pieteikuma 
iesniedzējs plāno iekasēt no tirgus 
pamatdatu dažādu veidu lietotājiem, to 
samērīgums attiecībā pret izmaksām, kas 
rodas KDL ekspluatācijā, kā arī tā maksu 
un atļauju piešķiršanas modeļi; 

h) iespēja pieteikuma iesniedzējiem 
izmantot modernas saskarnes tehnoloģijas 
tirgus pamatdatu nodrošināšanai un 
savienojamībai;

h) iespēja pieteikuma iesniedzējam 
izmantot modernas saskarnes tehnoloģijas 
tirgus pamatdatu nodrošināšanai un 
savienojamībai; 

i) datu glabāšanas vide, ko 
pieteikuma iesniedzēji izmantos vēsturisku 
datu glabāšanai;

i)  ieviesto mehānismu piemērotība 
ierakstu saglabāšanai saskaņā ar 
27.ha panta 3. punktu;

j) protokoli, ko pieteikuma 
iesniedzēji izmantos, lai novērstu un 
risinātu atvienojumus.

j) spēja nodrošināt regularitāti un 
darbības nepārtrauktību.

3. Pirmajā attiecībā uz akcijām 
rīkotajā atlases procedūrā tiek uzaicināti 
tikai piedāvājumi par tādas konsolidētu 
datu lentes nodrošināšanu, kurā ietverti 
pēctirdzniecības dati. Pirms turpmākām 
atlases procedūrām EVTI novērtē tirgus 
pieprasījuma un ieņēmumu ietekmi uz 
regulētiem tirgiem un, pamatojoties uz šo 
novērtējumu, ziņo Komisijai par iespēju 
pievienot datu lentei labākos pirkšanas un 
pārdošanas piedāvājumus un atbilstošos 
apjomus. Pamatojoties uz minēto 
ziņojumu un pieredzi, kas gūta pēc pirmās 
atlases procedūras, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģēto aktu, kurā precizē 
pirmstirdzniecības datu atbilstīgu līmeni, 
kas jāsniedz konsolidētu datu lentes 
nodrošinātājam.

3. Atlasot KDLN attiecībā uz akcijām 
un biržā tirgotiem fondiem, papildus šā 
panta 2. punktā minētajiem kritērijiem 
ņem vērā ieņēmumu pārdales shēmu un 
jo īpaši formulu, kas piemērojama 
maziem regulētiem tirgiem, kuri nolemj 
brīvprātīgi piedalīties obligātajā tirgus 
datu sniegšanā saskaņā ar 22.a panta 
2.b punktu. Šos ieņēmumus sadala 
saskaņā ar 27.h panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un tādā veidā, kas ir 
samērīgs ar ieguldījumu saskaņā ar 
22.a pantu sniegto tirgus datu cenu 
veidošanās procesā.

4. Atlasot KDLN attiecībā uz 
akcijām, papildus 2. punktā minētajiem 
kritērijiem ņem vērā ieņēmumu 
līdzdalības shēmu un jo īpaši formulu, kas 
piemērojama regulētiem tirgiem, kuri ir 
tirgus datu sniedzēji. EVTI, apsverot 

4. EVTI sešu mēnešu laikā pēc 
1. punktā minētās atlases procedūras 
sākšanas pieņem pienācīgi pamatotu 
lēmumu, ar ko atlasa vienības, kuras 
uzskata par piemērotām konsolidētu datu 
lenšu uzturēšanai un aicina tās iesniegt 
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konkurējošos konkursus, atlasa KDLN 
attiecībā uz akcijām, kas piedāvā 
ieņēmumu līdzdalības shēmu, kura 
nodrošina regulētiem tirgiem, jo īpaši 
mazākiem regulētiem tirgiem, lielāko 
ieņēmumu summu, kas paliek sadalei pēc 
tam, kad atskaitītas darbības izmaksas un 
saprātīga peļņa. Šos ieņēmumus sadala 
saskaņā ar 27.h panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un tādā veidā, kas ir 
samērīgs ar tirgus datiem, kuri sniegti 
saskaņā ar 22.a pantu.

pieteikumu atļaujas saņemšanai.";

(Panta pārstrukturēšana salīdzinājumā ar 
Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā 
27.db panta iekļaušanu.)

Or. en

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
1. pants – 15.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.db pants (jauns)

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.a) iekļauj šādu pantu:
"27.db pants
Konsolidētu datu lentes nodrošinātāju 
atļauju piešķiršanas process
Pieteikumā, kas minēts 27.da pantā, 
sniedz visu informāciju, kas vajadzīga, lai 
EVTI varētu pārliecināties, ka pieteikuma 
iesniedzējs līdz sākotnējās atļaujas 
piešķiršanas brīdim ir veicis visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu 
27.da panta 2. punktā noteiktos kritērijus 
un izpildītu organizatoriskās struktūras 
prasības, kas izklāstītas 27.h pantā.
EVTI 20 darbdienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas brīža izvērtē, vai pieteikums 
atļaujas saņemšanai ir pilnīgs.
Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka 
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termiņu, kurā datu ziņošanas 
pakalpojumu sniedzējam ir jāsniedz 
papildu informācija.
Pēc tam, kad pieteikums atzīts par pilnīgu, 
EVTI par to attiecīgi paziņo KDLN. Trīs 
mēnešu laikā pēc pilnīga pieteikuma 
saņemšanas EVTI novērtē KDLN 
atbilstību šim statusam. Tā pieņem pilnīgi 
pamatotu lēmumu par atļaujas 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu un piecu 
darbdienu laikā attiecīgi informē 
pieteikumu iesniegušo KDLN. Šādā 
pamatotā lēmumā izklāsta nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem KDLN darbojas, un jo 
īpaši 27.da panta 2. punkta 
g) apakšpunktā minēto maksu apmēru un 
attiecībā uz akcijām — šā panta 4. punktā 
minēto līdzdalības līmeni.";

Or. en

Pamatojums

Iekļauts jauns pants, kas attiecas tieši uz atļauju piešķiršanu KDLN. Procedūra atbilst 
jebkuras tirgus infrastruktūras atļauju piešķiršanai, un atlases procedūra ir jānošķir no 
atļauju piešķiršanas procedūras, lai nepieļautu, ka: 1) neatlasīšanas gadījumā KDLN jāsedz 
visas ar atbilstības nodrošināšanu saistītās izmaksas; 2) EVTI piešķir atļauju KDLN, 
nenovērtējot tā atbilstību. Tādēļ ir iekļauti noteikumi, kas pārvietoti no 27.da panta, kā arī 
citi attiecīgi noteikumi no 27.c panta, kuri ir pielāgoti atbilstīgi KDLN.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
1. pants – 15.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.e pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b) regulas 27.e pantā iekļauj šādu 
punktu: 
"2.a Datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzējs, kura reģistrācija ir atsaukta, 
pirms atsaukšanas nodrošina pienācīgu 
aizstāšanu, tostarp datu pārsūtīšanu 
citiem tirgus datu sniedzējiem, pienācīgu 
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paziņojumu klientiem un ziņojumu 
plūsmu novirzīšanu citiem tirgus datu 
sniedzējiem.";

Or. en

Pamatojums

ETIR ir noteikts, ka darījumu reģistrs, kuram anulēta reģistrācija, pienācīgi novirza savus 
datus citiem darījumu reģistriem, lai novērstu datu kvalitātes pārtraukumus, ko var izraisīt 
datu zudums vai dublēšana. Patlaban attiecībā uz apstiprinātās ziņošanas sistēmām nav 
līdzīga noteikuma, un mēs ierosinām to ieviest. Tas nodrošinās atbilstību ETIR un 
Vērtspapīru finansēšanas darījumu regulai un saglabās datu kvalitāti gadījumos, kad 
apstiprinātās ziņošanas sistēmas izbeidz sniegt pakalpojumus.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
1. pants – 15.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.f pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

15.c) regulas 27.f pantu aizstāj ar šādu:
1. Tiek nodrošināts, ka datu ziņošanas 
pakalpojumu sniedzēja vadības struktūrai 
vienmēr ir pietiekami laba reputācija, 
pietiekamas zināšanas, prasmes un 
pieredze un ka tā velta pietiekami daudz 
laika savu pienākumu izpildei.

"1. Tiek nodrošināts, ka datu ziņošanas 
pakalpojumu sniedzēja vadības struktūrai 
vienmēr ir pietiekami laba reputācija, 
pietiekamas zināšanas, prasmes un 
pieredze un ka tā velta pietiekami daudz 
laika savu pienākumu izpildei.

Tiek nodrošināts, ka vadības struktūrai 
kolektīvi ir pienācīgas zināšanas, prasmes 
un pieredze, lai spētu izprast datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzēja darbības. 
Katrs vadības struktūras loceklis rīkojas 
pēc godīguma, godprātības un neatkarības 
principa, lai vajadzības gadījumā efektīvi 
apstrīdētu augstākās vadības lēmumus un 
lai vajadzības gadījumā efektīvi uzraudzītu 
un pārraudzītu vadības lēmumu 
pieņemšanu.

Tiek nodrošināts, ka vadības struktūrai 
kolektīvi ir pienācīgas zināšanas, prasmes 
un pieredze, lai spētu izprast datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzēja darbības. 
Katrs vadības struktūras loceklis rīkojas 
pēc godīguma, godprātības un neatkarības 
principa, lai vajadzības gadījumā efektīvi 
apstrīdētu augstākās vadības lēmumus un 
lai vajadzības gadījumā efektīvi uzraudzītu 
un pārraudzītu vadības lēmumu 
pieņemšanu.

Ja tirgus operators atbilstoši 27.d pantam 
iesniedz pieteikumu, lai saņemtu APS, 
KDLN vai AZS ekspluatācijas atļauju, un 
APS, KDLN vai AZS vadības struktūras 

Ja tirgus operators atbilstoši 27.c pantam 
iesniedz pieteikumu, lai saņemtu APS vai 
AZS ekspluatācijas atļauju, ja atbilst 
atkāpei no EVTI uzraudzības kritērija 
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locekļi ir tie paši regulētā tirgus vadības 
struktūras locekļi, tiek uzskatīts, ka minētās 
personas atbilst šā punkta pirmajā daļā 
noteiktajām prasībām.

piemērošanas, un APS vai AZS vadības 
struktūras locekļi ir tie paši regulētā tirgus 
vadības struktūras locekļi, tiek uzskatīts, ka 
minētās personas atbilst šā punkta pirmajā 
daļā noteiktajām prasībām.

2. Datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzējs paziņo EVTI vai attiecīgā 
gadījumā valsts kompetentajai iestādei visu 
vadības struktūras locekļu vārdus un 
uzvārdus un visas izmaiņas struktūras 
locekļu sastāvā, kā arī informāciju, kas 
nepieciešama, lai novērtētu, vai vienība 
atbilst 1. punktam.

2. Datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzējs paziņo EVTI vai attiecīgā 
gadījumā valsts kompetentajai iestādei visu 
vadības struktūras locekļu vārdus un 
uzvārdus un visas izmaiņas struktūras 
locekļu sastāvā, kā arī informāciju, kas 
nepieciešama, lai novērtētu, vai vienība 
atbilst 1. punktam.

3. Datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzēja vadības struktūra nosaka un 
uzrauga tādu pārvaldības pasākumu 
īstenošanu, ar kuriem tiek nodrošināta 
efektīva un piesardzīga organizācijas 
pārvaldība, tostarp organizācijā veicamo 
pienākumu nodalīšana un interešu 
konfliktu novēršana, veicinot tirgus 
integritāti un klientu intereses.

3. Datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzēja vadības struktūra nosaka un 
uzrauga tādu pārvaldības pasākumu 
īstenošanu, ar kuriem tiek nodrošināta 
efektīva un piesardzīga organizācijas 
pārvaldība, tostarp organizācijā veicamo 
pienākumu nodalīšana un interešu 
konfliktu novēršana, veicinot tirgus 
integritāti un klientu intereses.

4. EVTI vai attiecīgā gadījumā valsts 
kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja tā 
uzskata, ka personai vai personām, kuras 
efektīvi pārvalda datu ziņošanas 
pakalpojumu sniedzēja darījumdarbību, 
nav pietiekami laba reputācija vai pastāv 
objektīvs un pierādāms pamatojums 
uzskatīt, ka attiecīgās izmaiņas datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzēja vadības 
struktūrā apdraud tā pienācīgu un 
piesardzīgu pārvaldību un attiecīgi tā 
klientu intereses un tirgus integritāti.

4. EVTI vai attiecīgā gadījumā valsts 
kompetentā iestāde nepiešķir vai atsauc 
atļauju, ja tā uzskata, ka personai vai 
personām, kuras efektīvi pārvalda datu 
ziņošanas pakalpojumu sniedzēja 
darījumdarbību, nav pietiekami laba 
reputācija vai pastāv objektīvs un 
pierādāms pamatojums uzskatīt, ka 
attiecīgās izmaiņas datu ziņošanas 
pakalpojumu sniedzēja vadības struktūrā 
apdraud tā pienācīgu un piesardzīgu 
pārvaldību un attiecīgi tā klientu intereses 
un tirgus integritāti.

4.a APS objektīvi, nediskriminējoši un 
publiski dara zināmas prasības attiecībā 
uz to uzņēmumu piekļuvi saviem 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas 
20. panta 1. punktā un 21. panta 
1. punktā noteiktie pārredzamības 
pienākumi. APS publiski izpauž cenas un 
maksu par datu ziņošanas 
pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar šo 
regulu. Tas izpauž cenas un maksu par 
katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, 
tostarp atlaides un rabatus, kā arī 
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nosacījumus šo atlaižu saņemšanai. Tas 
ļauj ziņošanas vienībām piekļūt katram 
noteiktam pakalpojumam atsevišķi. APS 
iekasētās cenas un maksas atbilst 
izmaksām.
4.b APS dokumentus, kas attiecas uz 
to uzņēmējdarbību, uztur un glabā vismaz 
piecus gadus. Informāciju par pirmajiem 
diviem gadiem glabā viegli pieejamā vietā, 
un APS pēc pieprasījuma nekavējoties 
sniedz EVTI šādus dokumentus.

5. EVTI līdz 2021. gada 1. janvārim 
izstrādā regulatīvu tehnisko standartu 
projektu 1. punktā minētajai vadības 
struktūras locekļu atbilstības novērtēšanai, 
ņemot vērā to dažādās lomas un veiktās 
darbības, kā arī nepieciešamību novērst 
interešu konfliktus starp vadības struktūras 
locekļiem un apstiprinātās publicēšanas 
struktūras, konsolidētās datu lentes 
nodrošinātāja vai apstiprinātās ziņošanas 
sistēmas lietotājiem.

5. EVTI līdz 2021. gada 1. janvārim 
izstrādā regulatīvu tehnisko standartu 
projektu 1. punktā minētajai vadības 
struktūras locekļu atbilstības novērtēšanai, 
ņemot vērā to dažādās lomas un veiktās 
darbības, kā arī nepieciešamību novērst 
interešu konfliktus starp vadības struktūras 
locekļiem un apstiprinātās publicēšanas 
struktūras, konsolidētās datu lentes 
nodrošinātāja vai apstiprinātās ziņošanas 
sistēmas lietotājiem.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. 
līdz 14. pantu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā 
minētos regulatīvos tehniskos standartus 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. 
līdz 14. pantu.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Changes to paragraph 1 in order to guarantee a proper supervision by ESMA of the 
conditions of authorisation, a clarification is needed that this paragraph only applies to 
DRSPs that are subject to the national supervision.Changes to paragraph 4 to include the 
possibility of the withdrawal of the authorisation for two reasons: later in the paragraph the 
article refers to changes in the management body, meaning that the DRSP is already 
authorised. Secondly, it is in line with the supervision of TRs and given the fact that DRSPs 
under ESMA supervision are already authorised it would create a double standard of 
enforcement. Article 27e 1(c) already provides for this possibilityInsertion of 5a and 5b to 
reflect that having access to an APA and to an ARM is a necessary condition for 
counterparties to fulfil MiFIR transparency obligations. Considering that the data reporting 
market is small, not very competitive and prone to consolidation, there is a risk for the 
establishment of an oligopoly. Subjecting access to APAs and ARMs to “FRAND” conditions 
is therefore necessariy, as it is already foreseen for TRs.
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
1. pants – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.h pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz tirgus datiem par 
akcijām — pārdala daļu no saviem 
ieņēmumiem, lai segtu izmaksas, kas 
saistītas ar tirgus datu obligāto sniegšanu, 
un nodrošinātu taisnīgu regulēto tirgu, jo 
īpaši mazāku regulētu tirgu, līdzdalības 
līmeni konsolidēto datu lentes radītajos 
ieņēmumos saskaņā ar 27.da panta 
4. punktu;

c) attiecībā uz tirgus datiem par 
akcijām un biržā tirgotiem fondiem — 
pārdala daļu no saviem ieņēmumiem, lai 
segtu izmaksas, kas saistītas ar tirgus datu 
obligāto sniegšanu saskaņā ar 27.da panta 
4. punktu. Ieņēmumu apmērs, kas sadalīts 
katram tirgus datu sniedzējam, ir 
proporcionāls to datu cenu veidošanas 
procesam, kurus attiecīgais tirgus datu 
sniedzējs sniedzis KDLN. Ieņēmumus, kas 
gūti no pirmstirdzniecības un 
pēctirdzniecības konsolidētajām datu 
plūsmām, sadala tikai konkrētās datu 
plūsmas datu sniedzējiem;

Or. en

Pamatojums

Noteikums pielīdzināts atbilstīgi datu sniegšanas mehānismam, kas sīkāk izklāstīts 
27.da panta 4. punktā, un tas nodrošina, ka pārredzamiem pirmstirdzniecības datiem 
ieņēmumu sadales mehānismā tiek piešķirta lielāka vērtība, lai labāk atspoguļotu (lielāku) to 
ieguldīto vērtību cenu veidošanas procesā. Tādējādi vairāk ieņēmumu varētu proporcionāli 
sadalīt organizētām tirdzniecības vietām. Tomēr pretēji COM priekšlikumam sadales 
mehānismam būtu jāsedz tikai izmaksas, kuras rodas tirgus datu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
1. pants – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.h pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) attiecībā uz tirgus datiem par 
akciju klasēm, kas nav akcijas un biržā 



PR\1254822LV.docx 83/101 PE731.644v01-00

LV

tirgoti fondi, ieņēmumu daļu drīkst 
sadalīt, lai saņemtu atlīdzību par sniegto 
datu kvalitāti un savlaicīgumu;

Or. en

Pamatojums

Vērtspapīru, kas nav kapitāla vērtspapīri, KDLN ieviesta brīvprātīga iespēja daļu ienākumu 
sadalīt, lai tirgus datiem, kurus tie saņem, izveidotu pienācīgas kvalitātes mehānismu. 
Paredzams, ka tas kopā ar grozījumiem, kas attiecas uz ziņošanu par darījumiem, SI režīmu 
un datu kvalitāti, uzlabos vidi, kas nav kapitāla vērtspapīru vide, kurā dati ir neskaidri un 
grūti pieejami.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
1. pants – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.h pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodrošina, ka tirgus pamatdatu 
publicēšana atbilst 4., 7., 11., 14., 20. un 
21. pantā noteiktajiem atbrīvojumiem un 
atlikšanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pienākums piemērot atbrīvojumus un atlikšanu nebūtu jāuztic KDLN, bet gan atbilstīgi šīs 
regulas pantiem joprojām jāpiemēro tirdzniecības vietām, APS un SI. Tomēr, tiklīdz KDLN 
sāks darboties faktiski, varētu apsvērt iespēju paplašināt to atbildības jomu, lai iekļautu 
atbrīvojumu un atlikšanas piemērošanu.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
1. pants – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.h pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ir ieviestas sistēmas, kas spēj 
efektīvi pārbaudīt darījumu ziņojumu 
pilnīgumu, identificēt trūkstošo 
informāciju un acīmredzamas kļūdas un 
pieprasīt kļūdaino ziņojumu atkārtotu 
nosūtīšanu;

Or. en

Pamatojums

Pievienota prasība, lai nodrošinātu saskaņotību ar līdzīgu APS prasību.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
1. pants – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.h pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu līdzdalību c) apakšpunktā, 
KDLN ieņēmumus starp regulētiem 
tirgiem sadala saskaņā ar formulu, kas 
atspoguļo pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasībām atbilstošas 
likviditātes īpatsvaru akcijās, ko uzrāda 
regulēts tirgus, attiecībā pret šo akciju 
vidējo dienas apgrozījumu Savienībā.

Lai noteiktu c) apakšpunktā minēto 
ieņēmumu sadali, mazākiem regulētiem 
tirgiem, kas saskaņā ar 22.a panta 
2.b punktu nolēmuši piedalīties obligātajā 
tirgus datu sniegšanā KDLN, piešķir 
lielāku KDLN ieņēmumu daļu saskaņā ar 
formulu, kas atspoguļo pirmstirdzniecības 
pārredzamības prasībām atbilstošas 
likviditātes īpatsvaru akcijās, ko uzrāda 
attiecīgais regulētais tirgus, attiecībā pret 
šo akciju vidējo dienas apgrozījumu 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Ieņēmumu daļai, kas sadalīti uz mazākiem regulētiem tirgiem, kuri nolemj piedalīties KDL, 
vajadzētu būt lielākai nekā tai, kas piešķirta citiem tirgus datu sniedzējiem (t. i., tai vajadzētu 
ne tikai segt tirgus datu sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas, bet arī tās nedaudz 
atlīdzināt). Šā noteikuma mērķis ir radīt stimulu mazāku regulētu tirgu iekļaušanai KDL.  
Mazāki regulēti tirgi gūtu labumu no iekļaušanas KDL, t. i., palielinātos to salīdzinošā tirgus 
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daļa, kopējais pievilcīgums ieguldītājiem, palielinātos kapitāla plūsma, kas atbilst KTS 
mērķiem.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
1. pants – 16. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.h pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc 12 mēnešu KDLN darbības 
pilnā apmērā attiecībā uz akcijām EVTI 
sniedz Komisijai pamatotu atzinumu par 
to, cik efektīvs un taisnīgs ir regulēto tirgu 
līdzdalības līmenis KDLN radītajos 
ieņēmumos, kā noteikts saskaņā ar 
1. punkta otro daļu. Komisija var pieprasīt 
EVTI sniegt papildu atzinumus, ja tas ir 
nepieciešams vai lietderīgi. Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā 
ar 50. pantu, lai vajadzības gadījumā 
pārskatītu ieņēmumu pārdalei paredzēto 
sadales principu.

4. Pēc 24 mēnešu KDLN darbības 
pilnā apmērā attiecībā uz akcijām un biržā 
tirgotiem fondiem EVTI sniedz Komisijai 
pamatotu atzinumu par to, cik efektīvs un 
taisnīgs ir mazāku regulēto tirgu, kuri 
nolemj brīvprātīgi piedalīties obligātajā 
tirgus datu sniegšanā saskaņā ar 
22.a panta 2.b punktu, līdzdalības līmenis 
KDLN radītajos ieņēmumos, kā noteikts 
saskaņā ar šā panta 1. punkta otro daļu. 
Komisija var pieprasīt EVTI sniegt papildu 
atzinumus, ja tas ir nepieciešams vai 
lietderīgi. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģēto aktu saskaņā ar 50. pantu, lai 
vajadzības gadījumā pārskatītu ieņēmumu 
pārdalei paredzēto sadales principu.

Or. en

Pamatojums

KDL būtu jādarbojas ilgāk par vienu gadu, lai EVTI varētu pirmo reizi ticami novērtēt DDL 
ietekmi uz tirgu. EVTI jo īpaši būtu jāizvērtē, vai ieņēmumu sadales shēma faktiski ir 
palīdzējusi novirzīt mazākus regulētos tirgus uz KDL un vai tiem, kas izvēlējās piedalīties, 
bija reāli ieguvumi. Ja tiks pierādīts, ka mazāku regulētu tirgu iekļaušanas kopējā ietekme ir 
pozitīva, Komisija varētu apsvērt iespēju atcelt 22.b panta 2.ab punktā paredzētos 
atbrīvojumus.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
1. pants – 17.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
27.i pants – 4.a un 4.b punkts (jauni)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a) regulas 27.i pantā iekļauj šādus 
punktus:
"4.a AZS objektīvi, nediskriminējoši un 
publiski dara zināmas prasības attiecībā 
uz to uzņēmumu piekļuvi saviem 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas 
26. pantā noteiktais ziņošanas pienākums.
AZS publiski izpauž cenas un maksu par 
pakalpojumiem, ko sniedz saskaņā ar šo 
regulu. Tā izpauž cenas un maksu par 
katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, 
tostarp atlaides un rabatus, kā arī 
nosacījumus šo atlaižu saņemšanai. Tas 
ļauj ziņošanas vienībām piekļūt katram 
noteiktam pakalpojumam atsevišķi. AZS 
iekasētās cenas un maksas atbilst 
izmaksām.
4.b AZS dokumentus, kas attiecas uz 
tās uzņēmējdarbību, uztur un glabā 
vismaz piecus gadus. Informāciju par 
pirmajiem diviem gadiem glabā viegli 
pieejamā vietā, un AZS pēc pieprasījuma 
nekavējoties sniedz EVTI šādus 
dokumentus.";

Or. en

Pamatojums

Taisnīguma, samērīguma, nediskriminācijas un uzskaites prasības AZS atbilstīgi 
iepriekšējiem 27.f panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
1. pants – 19. punkts – ievaddaļa
Regula (ES) Nr. 600/2014
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) regulas 32. pantā pievieno šādu 7., 
8. un 9. punktu:

19) regulas 32. pantā pievieno šādu 7., 
7.a, 8. un 9. punktu:



PR\1254822LV.docx 87/101 PE731.644v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
1. pants – 19. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
32. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja EVTI uzskata, ka daži notikumi 
vai norises, kas varētu nelabvēlīgi 
ietekmēt Savienībā pieejamo likviditāti 
attiecībā uz konkrētiem vai visiem 
atvasinātajiem instrumentiem, par kuriem 
ir paziņots, ka uz tiem attiecas 
tirdzniecības pienākums, EVTI var 
pieprasīt, lai Komisija uz laiku pārtrauc 
piemērot tirdzniecības pienākumu, kas 
attiecīgajiem finanšu instrumentiem 
noteikts šīs regulas 28. panta 1. un 
2. punktā.
Pirmajā daļā minētā pagaidu apturēšana 
sākotnēji ir spēkā uz laikposmu, kas 
nepārsniedz 3 mēnešus no dienas, kad 
publicēts 10. punktā minētais īstenošanas 
akts. Apturēšanu var pagarināt uz 
attiecīgiem laikposmiem, kas vienā reizē 
nepārsniedz trīs mēnešus, ja apturēšanas 
iemesli vēl aizvien pastāv.
Ja pēc šo trīs mēnešu laikposma pagaidu 
apturēšana nav atjaunota, tā automātiski 
zaudē spēku.

Or. en

Pamatojums

Pievienota atsevišķu atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākuma apturēšanas iespēja, 
t. i., neatkarīgi no tīrvērtes pienākuma apturēšanas, lai EVTI rīcībā būtu nepieciešamais 
instruments gadījumos, kad varētu būt jāaptur atvasināto instrumentu tirdzniecības 
pienākums, bet ne tīrvērtes pienākums. Šis mehānisms ļautu neatkarīgi no Komisijas apturēt 
atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākumu attiecībā uz konkrētiem vai visiem 
atvasinātajiem instrumentiem, pamatojoties uz kritērijiem, kas būtu elastīgāki nekā tie, kas 
patlaban ir noteikti 32.a pantā. Šo priekšlikumu stingri atbalstīja tirgus ieinteresētās 
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personas.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
1. pants – 19. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
32. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pieprasījumu, kas minēts 7. punktā, 
nepublisko.

8. Pieprasījumu, kas minēts 7. un 
7.a punktā, nepublisko.

Or. en

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
1. pants – 19. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
32. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc 7. punktā minētā pieprasījuma 
saņemšanas Komisija bez liekas kavēšanās 
un, pamatojoties uz EVTI sniegtajiem 
iemesliem un pierādījumiem, veic kādu no 
šādām darbībām:

9. Pēc 7. un 7.a punktā minētā 
pieprasījuma saņemšanas Komisija bez 
liekas kavēšanās un, pamatojoties uz EVTI 
sniegtajiem iemesliem un pierādījumiem, 
veic kādu no šādām darbībām:

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
1. pants – 20. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
32.a pants (jauns) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32.a pants 32.a pants
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Tirdzniecības pienākuma atsevišķa 
apturēšana

Tirdzniecības pienākuma apturēšana

Or. en

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
1. pants – 20. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
32.a pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atvasinātos instrumentus, uz 
kuriem attiecas tirdzniecības pienākums, 
regulāri tirgo tirgus uzturētājiem ārpus 
EEZ, kuri nav aktīvi dalībnieki 
Savienības tirdzniecības mehānismā, kas 
piedāvā tirdzniecību starp ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, kuras darbojas kā 
atvasinātā finanšu instrumenta, uz ko 
attiecas tirdzniecības pienākums, tirgus 
uzturētāji;

Or. en

Pamatojums

COM priekšlikumā risināts jautājums par tirgotāju un patērētāju tirgus ietekmi, atļaujot uz 
laiku apturēt klientu cenu piedāvājumus, kas saņemti no darījumu partneriem, kuriem nav 
aktīvas dalības ES tirdzniecības vietās. Tomēr šis risinājums neattiecas uz kredītriska 
mijmaiņas darījumu tirgotāju savstarpējo tirgu Eiropā. Ieviešot iespēju apturēt tirdzniecību 
savstarpējām tirgotāju platformām, tiek nodrošināts, ka ES sabiedrības varēs viegli izmantot 
ES tīrvērtes pakalpojumus kredītriska mijmaiņas darījumu tirgos, tieši atbalstot ES 
programmu, kuras mērķis ir atbalstīt ES CDP konkurētspēju un tīrvērti ES.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
1. pants – 20. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
32.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Novērtējot, vai apturēt tirdzniecības 
pienākumu saskaņā ar 1. punktu, Komisija 
ņem vērā, vai šādai tirdzniecības 
pienākuma apturēšanai būtu kropļojoša 
ietekme uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 
4. panta 1. punktā noteikto tīrvērtes 
pienākumu.

2. Novērtējot, vai apturēt atvasināto 
instrumentu tirdzniecības pienākumu 
saskaņā ar šā panta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktu, Komisija ņem vērā, vai 
šādai tirdzniecības pienākuma apturēšanai 
būtu kropļojoša ietekme uz Regulas (ES) 
Nr. 648/2012 4. panta 1. punktā noteikto 
tīrvērtes pienākumu.

Novērtējot, vai apturēt atvasināto 
instrumentu tirdzniecības pienākumu 
saskaņā ar šā panta 1. punkta 
d) apakšpunktu, Komisija nodrošina, ka 
ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas gūst 
labumu no apturēšanas, tīrvērtē šos 
atvasinātos instrumentus pie centrālā 
darījumu partnera, kam piešķirta atļauja 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012.
Komisija arī sazinās ar citām 
dalībvalstīm, lai novērtētu, vai 
ieguldījumu brokeru sabiedrības 
dalībvalstīs, kuras nav dalībvalstis, kas 
iesniedz pieprasījumu saskaņā ar 
1. punktu, ir situācijā, kas ir līdzīga 
pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī vai 
dalībvalstīs. Dalībvalstis, kas nav 
iesniegušas pieprasījumu saskaņā ar 
1. punktu, pēc 1. punktā minētā 
īstenošanas akta pieņemšanas var 
pieprasīt, lai īstenošanas aktam tiktu 
pievienotas ieguldījumu brokeru 
sabiedrības, kas atrodas līdzīgā situācijā, 
kāda ir pieprasījuma iesniedzējā 
dalībvalstī. Dalībvalsts vai dalībvalstu, kas 
iesniedz pieprasījumu, kompetentā 
iestāde, norāda un pierāda, kāpēc tā 
uzskata, ka ir izpildīti arī apturēšanas 
nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Nodrošina pielīdzināšanu tīrvērtes pienākumam un ņem vērā vairāku tirgus dalībnieku pausto 
vēlmi atļaut izveidot Eiropas mehānismu, kas nodrošinātu, ka, tiklīdz dalībvalsts pieprasa 
atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākuma apturēšanu, atbrīvojumu var saņemt arī visi 
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līdzīgā situācijā esošie ES uzņēmumi. Ierosinātais grozījums ļaus izvairīties no nevienlīdzīgas 
attieksmes pret ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras ietekmē atvasināto instrumentu 
tirdzniecības pienākuma iespējamā mērķtiecīgā apturēšana, vienlaikus saglabājot rūpīgu 
pārskatīšanas procesu attiecīgajās valsts iestādēs.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
1. pants – 20. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
32.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija regulāri pārskata, vai 
joprojām ir spēkā pamatojums 
tirdzniecības pienākuma apturēšanai.

5. Komisija regulāri pārskata, vai 
joprojām ir spēkā pamatojums atvasināto 
instrumentu tirdzniecības pienākuma 
apturēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
1. pants – 21. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
35. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. CDP vai tirdzniecības vietas 
kompetentā iestāde tirdzniecības vietai 
piešķir piekļuvi CDP tikai tad, ja:

"4. CDP vai tirdzniecības vietas 
kompetentā iestāde tirdzniecības vietai 
piešķir piekļuvi CDP tikai tad, ja šāda 
piekļuve neapdraudēs netraucētu un 
pienācīgu tirgu darbību, it īpaši 
likviditātes fragmentācijas dēļ, vai negatīvi 
neietekmēs sistēmisko risku.

a) atvasināto instrumentu, kas nav 
ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, 
gadījumā šādai piekļuvei nebūtu 
nepieciešams sadarbspējas mehānisms 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 
2. panta 7. punktam; vai
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b) tā neapdraudētu vienmērīgu un 
pareizu tirgus darbību, it īpaši likviditātes 
fragmentācijas dēļ, vai negatīvi 
neietekmētu sistēmisko risku.

Nekas otrās daļas a) apakšpunktā neliedz 
piešķirt piekļuvi, ja pieprasījumam, kas 
minēts 2. punktā, nepieciešama 
sadarbspēja un tirdzniecības vieta un visi 
CDP – ierosinātā sadarbspējas 
mehānisma puses – ir devušas piekrišanu 
šim mehānismam, un ja pret riskiem, 
kurus rada CDP iekšējās pozīcijas un 
kuriem ir pakļauts sākotnējais CDP, ir 
nodrošinājusi trešā persona.
Ja iemesls vai daļējs iemesls pieprasījuma 
atteikumam ir sadarbspējas mehānisma 
nepieciešamība, tirdzniecības vieta par to 
informē CDP un paziņo EVTI par 
pārējiem CDP, kuriem ir piekļuve 
tirdzniecības vietai, savukārt EVTI 
publicē minēto informāciju, lai 
ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu 
izvēlēties izmantot savas tiesības saskaņā 
ar Direktīvas 2014/65/ES 37. pantu 
attiecībā uz šiem CDP, lai veicinātu 
alternatīvu piekļuves kārtību.
Ja kompetentā iestāde liedz piekļuvi, tā 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc 2. 
punktā minētā lūguma saņemšanas un 
sniedz pilnīgu skaidrojumu otrai 
kompetentajai iestādei, CDP un 
tirdzniecības vietai, ietverot pierādījumus, 
uz kuriem lēmums ir pamatots.

Ja kompetentā iestāde liedz piekļuvi, tā 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc 2. 
punktā minētā lūguma saņemšanas un 
sniedz pilnīgu skaidrojumu otrai 
kompetentajai iestādei, CDP un 
tirdzniecības vietai, ietverot pierādījumus, 
uz kuriem lēmums ir pamatots.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Svītrotas 4. punkta daļas, jo biržā tirgoti fondi vairs nebūs iekļauti un šie noteikumi vairs 
nebūs vajadzīgi. Precīzāk izklāstīts arī process, ko piemēro, lai VKI piešķirtu piekļuvi. 
Patlaban piekļuves atteikuma neesību izmanto kā pamatojumu piekļuves piešķiršanai, bet tas 
drīzāk notiek netieši un rada diezgan daudz neskaidrību.
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Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
1. pants – 22. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 600/2014
36. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. Tirdzniecības vietas vai CDP 
kompetentā iestāde piešķir CDP piekļuvi 
tirdzniecības vietai tikai tad, ja:

"4. CDP vai tirdzniecības vietas 
kompetentā iestāde piešķir CDP piekļuvi 
tirdzniecības vietai tikai tad, ja šāda 
piekļuve neapdraudēs netraucētu un 
pienācīgu tirgu darbību, jo īpaši 
likviditātes sadrumstalotības dēļ, ja 
tirdzniecības vieta ir ieviesusi pienācīgus 
mehānismus šādas sadrumstalotības 
novēršanai, vai negatīvi neietekmēs 
sistēmisko risku.

a) atvasināto instrumentu, kas nav 
ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, 
gadījumā šādai piekļuvei nebūtu 
nepieciešams sadarbspējas mehānisms 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 
2. panta 7. punktam; vai
b) tā neapdraudētu vienmērīgu un 
pareizu tirgus darbību, jo īpaši likviditātes 
fragmentācijas dēļ, un tirdzniecības vieta 
ir ieviesusi atbilstīgus mehānismus, lai 
novērstu šādu fragmentāciju, vai negatīvi 
neietekmētu sistēmisko risku.

Nekas otrās daļas a) apakšpunktā neliedz 
piešķirt piekļuvi, ja pieprasījumam, kas 
minēts 2. punktā, nepieciešama 
sadarbspēja un tirdzniecības vieta un visi 
CDP – ierosinātā sadarbspējas 
mehānisma puses – ir devušas piekrišanu 
šim mehānismam, un ja pret riskiem, 
kurus rada CDP iekšējās pozīcijas un 
kuriem ir pakļauts sākotnējais CDP, ir 
nodrošinājusi trešā persona.
Ja iemesls vai daļējs iemesls pieprasījuma 
atteikumam ir sadarbspējas mehānisma 
nepieciešamība, tirdzniecības vieta par to 
informē CDP un paziņo EVTI par 
pārējiem CDP, kuriem ir piekļuve 
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tirdzniecības vietai, savukārt EVTI 
publicē minēto informāciju, lai 
ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu 
izvēlēties izmantot savas tiesības saskaņā 
ar Direktīvas 2014/65/ES 37. pantu 
attiecībā uz šiem CDP, lai veicinātu 
alternatīvu piekļuves kārtību.
Ja kompetentā iestāde liedz piekļuvi, tā 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc 2. 
punktā minētā lūguma saņemšanas un 
sniedz pilnīgu skaidrojumu otrai 
kompetentajai iestādei, tirdzniecības vietai 
un CDP, ietverot pierādījumus, uz kuriem 
lēmums ir pamatots.

Ja kompetentā iestāde liedz piekļuvi, tā 
pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc 2. 
punktā minētā lūguma saņemšanas un 
sniedz pilnīgu skaidrojumu otrai 
kompetentajai iestādei, tirdzniecības vietai 
un CDP, ietverot pierādījumus, uz kuriem 
lēmums ir pamatots.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Pamatojums

Tas pats, kas iepriekšējam grozījumam.

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
1. pants – 24. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
38.g pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja EVTI konstatē, ka 38.b panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētā persona nav 
izpildījusi kādu no 22.a pantā, 22.b pantā 
vai IVa sadaļā noteiktajām prasībām, tā 
veic vienu vai vairākas no šādām 
darbībām:

Ja EVTI konstatē, ka 38.b panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētā persona nav 
izpildījusi kādu no 20., 21., 22., 22.a, 22.b, 
26. pantā vai IVa sadaļā noteiktajām 
prasībām, tā veic vienu vai vairākas no 
šādām darbībām:

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz IVa sadaļu tikai atļauj piemērot sankcijas par datu ziņošanas pakalpojumu 
sniedzēja organizatorisko prasību pārkāpumiem un neattiecas uz dažiem citiem noteikumiem, 
piemēram, 20., 21. un 22. pantu, kuros noteiktas APS publicēšanas un ziņošanas prasības. 
Grozījums ietver norādi uz visām šajā regulā noteiktajām prasībām. Sarunās būtu jāapsver, 
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vai skaidras pārkāpumu definīcijas trūkums varētu radīt EVTI juridiskas problēmas, 
piemērojot sankcijas. Tādēļ varētu būt pamatoti ievietot neminētos pārkāpumus.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
1. pants – 25. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
38.h pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja EVTI saskaņā ar 38.k panta 5. punktu 
konstatē, ka 38.b panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētā persona tīši vai 
nolaidības dēļ nav izpildījusi kādu no 
22.a pantā, 22.b pantā vai IVa sadaļā 
noteiktajām prasībām, tā pieņem lēmumu, 
ar ko uzliek naudas sodu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.

Ja EVTI saskaņā ar 38.k panta 5. punktu 
konstatē, ka 38.b panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minētā persona tīši vai 
nolaidības dēļ nav izpildījusi kādu no 22., 
22.a, 22.b vai 26. pantā vai IVa sadaļā 
noteiktajām prasībām, tā pieņem lēmumu, 
ar ko uzliek naudas sodu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tas pats, kas iepriekšējam grozījumam.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
1. pants – 26. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
39.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39.a pants 39.a pants

Aizliegums maksājumam par klientu 
rīkojumu nosūtīšanu izpildei

Noteikumi par privāto klientu rīkojumu 
izpildi un nosūtīšanu

Or. en



PE731.644v01-00 96/101 PR\1254822LV.docx

LV

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
1. pants – 26. punkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
39.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, 
kas rīkojas privātu klientu vārdā, veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai saviem 
klientiem iegūtu vislabāko iespējamo 
cenu, atskaitot ar izpildi saistītās 
izmaksas, kas ietver visus izdevumus, kuri 
ir tieši saistīti ar rīkojuma izpildi, tostarp 
izpildes vietas nodevas, tīrvērtes un 
norēķinu maksas un citas maksas, ko 
maksā trešām personām, kas iesaistītas 
rīkojuma izpildē.

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, 
kas rīkojas klientu vārdā, nesaņem nekādu 
maksu vai komisijas maksu, vai 
nemonetārus labumus no trešās personas 
par klientu rīkojumu nosūtīšanu šādai 
trešai personai to izpildei.

1. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, 
kas rīkojas klientu vārdā, nesaņem nekādu 
maksu vai komisijas maksu, vai 
nemonetārus labumus no trešās personas 
par klientu rīkojumu nosūtīšanu jebkurai 
trešai personai to izpildei.

1.a Komisija līdz ... [12 mēneši pēc 
spēkā stāšanās datuma] saskaņā ar 
50. pantu pieņem deleģētu aktu, lai 
norādītu tirgus prakses veidus, uz kuriem 
attiecas šā panta pirmās daļas noteikums. 
Komisija regulāri atjaunina minēto 
deleģēto aktu, lai ņemtu vērā jaunu tirgus 
prakses veidu attīstību.

Or. en

Pamatojums

Diskusijas par PFOF ir saistītas ar ļoti atšķirīgo labākās izpildes noteikumu interpretāciju, 
kas ietekmē galaieguldītāju, jo īpaši privāto galaieguldītāju, izmaksas un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visā ES. Vislabākās izpildes prasības privātajiem klientiem 
pārvietošana uz FITR un to skaidra formulēšana, t. i., cenas mīnus izmaksas kopā ar PFOF 
aizliegumu, stiprinātu ieguldītāju aizsardzību, novirzītu privāto tirdzniecību uz organizētām 
tirdzniecības vietām un Savienību pielīdzinātu citām nozīmīgām jurisdikcijām, kas aizliedz vai 
apsver aizliegt PFOF.
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Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
1. pants – 28. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
52. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Ja līdz [PB: lūgums ievietot 
datumu, kas ir 1 gadu pēc stāšanās spēkā] 
EVTI organizētajā atlases procedūrā, kā 
minēts 27.da pantā, nav izveidota 
konsolidētu datu lente, Komisija pārskata 
regulējumu un vajadzības gadījumā pēc 
apspriešanās ar EVTI var papildināt 
minēto pārskatīšanu ar tiesību akta 
priekšlikumu, kurā izklāstīts, kā EVTI 
būtu jānodrošina konsolidētu datu lente.

svītrots

Or. en

Pamatojums

EVTI piemērojamā atkāpšanās noteikuma svītrojums. Ja KDL neizveidosies, Komisijai būtu 
jāizvērtē neizdošanās cēloņi un nākamajos tiesību aktos tie jānovērš. Cita iespēja varētu būt, 
ka EVTI kļūst par KDLN mazāk vērienīgai KDL (piemēram, akciju pēctirdzniecības datu 
lente 15 minūtes pēc pārdošanas. Tomēr tādā gadījumā konsolidētie dati, ņemot vērā to 
nelielo vērtību, būtu jāsniedz tirgus dalībniekiem bez maksas).

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
1. pants – 28. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 600/2014
52. pants – 13. un 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta 14. punktu svītro; b) panta 13. un 14. punktu svītro;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pārskatīt Finanšu instrumentu tirgu regulu un 
direktīvu (FITR/D). Pārskatīšana notiek savlaicīgi. Eiropai ir vajadzīgas efektīvas, saprotamas 
un izpildāmas patlaban spēkā esošā tiesiskā regulējuma izmaiņas, lai samazinātu ES kapitāl 
tirgu sadrumstalotību un palielinātu to apjomu, konkurētspēju un pievilcību. 

Tomēr referente ir apzinājusi dažas jomas, kuras varētu uzlabot. Ziņojumā iekļautie grozījumi 
sagatavoti, lai īstenotu vēlmi izveidot tiesisko regulējumu, kas veicina tādas vides izveidi, 
kurā visi tirgus dalībnieki gūst labumu no tirdzniecības. Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā 
četrus galvenos principus:

a) samazināt sadrumstalotību un pārrobežu šķēršļus; 

b) nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, atbalstot veselīgu konkurenci starp 
dažādām izpildes vietām un metodēm; 

c) nodrošināt iespēju ES ieguldījumu brokeru sabiedrībām konkurēt starptautiskā mērogā 
un kļūt pievilcīgākām trešo valstu ieguldītājiem;  

d) mudināt privāto ieguldītāju piedalīšanos un stiprināt ieguldītāju aizsardzību. 

Ir skaidrs, ka izmaiņas ir rūpīgi jāpielāgo, ņemot vērā vispārējo līdzsvaroto pieeju un ES tirgus 
dalībnieku ieguvumus ilgtermiņā. Referente ir daudz diskutējusi ar tirgus dalībniekiem un 
valstu kompetentajām iestādēm un ir izstrādājusi vērienīgu, bet līdzsvarotu dokumentu, kurā 
ierosinātie galvenie grozījumi attiecas uz trim jomām: konsolidētu datu lente (KDL), tirgus 
uzbūve un pārredzamība, klientu rīkojumu nosūtīšana un izpilde.

Konsolidētu datu lente

Komisija savā priekšlikumā tiecas izveidot apstākļus, lai Eiropā visās aktīvu klasēs izveidotu 
KDL. Referente atbalsta šo mērķi — KDL, kas reāllaikā attēlo finanšu instrumentu cenas 
Savienībā ir ļoti svarīgs rīks, kas palīdzētu samazināt ES kapitāla tirgu sadrumstalotību un 
uzlabot to pievilcību un kas sniegtu ļoti lielu labumu galaieguldītājiem. 

Pakāpeniski paredzēts ieviest dažādas KDL — vispirms akcijām, pēc tam kapitāla 
vērtspapīriem/ biržā tirgotiem fondiem un atvasinātajiem instrumentiem — un ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc KDLN iecelšanas procesa sākuma katrā aktīvu kategorijā. Lai ES 
publiskajā iestādēs nodrošinātu efektīvu datu lentes pārraudzību, EVTI būtu jāatvēl 
pietiekami ilgs laiks atlases un atļauju piešķiršanas procedūru sākšanai un atlikušo datu 
problēmu risināšanai. Attiecībā uz pēdējo minēto EVTI būtu jāņem vērā dominējošie nozares 
standarti un prakse, lai palielinātu KDL vērtību lietotājiem. 

KDL efektivitāte būs proporcionāla vērtībai, ko tā sniegs lietotājiem. Šajā ziņā ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai kapitāla vērtspapīru datu lentē būtu pirmstirdzniecības reāllaika informācija, kas 
vajadzīga, lai ieguldītāji varētu pieņemt lēmumus par tirdzniecību. Lai gan lielākie tirgus 
dalībnieki turpinās censties piekļūt datu plūsmai, ko tie pašlaik izmanto, kapitāla vērtspapīru 
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pirmstirdzniecības KDL būs lielisks papildinājums tādiem dalībniekiem kā mazie un vidējie 
aktīvu pārvaldītāji vai ārvalstu ieguldītāji, kas vēlas piekļūt ES tirgiem. KDL vajadzētu kļūt 
arī par privātajiem ieguldītājiem paredzētu rīku, kam vajadzētu būt saprotamam, viegli 
pieejamam bez maksas vai galvenokārt tikai par simbolisku summu. 

Referente atzīst, ka KDL ieviešana attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem var ietekmēt regulētos 
tirgus, kas no tirgus datiem iegūst ievērojamu ieņēmumu daļu. Tāpēc grozījumos ir ieviests 
atbrīvojums no obligātās tirgus datu sniegšanas tirgiem, i) kuru vidējais tirdzniecības apjoms 
dienā veido mazāk nekā 1 % no Savienības vidējā tirdzniecības apjoma dienā, vai ii) 
ievērojami nesadrumstalo ES tirgus, jo galvenokārt tirgo akcijas, kurām tie ir primārās 
pielaides vieta. 

Tomēr referente uzskata, ka visu ES regulēto tirgu iekļaušana KDL būtu izdevīga 
ieguldītājiem, uzlabotu Savienības tirgu pievilcību, palielinātu mazāku regulētu tirgu 
tirdzniecības apjomu un pamanāmību atbilstīgi kapitāla tirgu savienības rīcības plānā 
izvirzītajiem mērķiem. Tādēļ grozījumos šiem regulētajiem tirgiem, kuriem piemēro 
atbrīvojumu, ir iekļauta iespēja piedalīties obligātajā tirgus datu sniegšanas shēmā. Tādos 
gadījumos tiem būtu jāiedala lielāka KDL ieņēmumu daļa. 

Tirgus uzbūve un pārredzamība 

a) Atbrīvojumi, apjoma ierobežojums, SI cenu piedāvājums un izpildes noteikumi

Patlaban tirgus dalībniekiem ir jāievēro ļoti sarežģīti pārredzamības noteikumi, tostarp 
atbrīvojumu piemērošana, atlikšana un ierobežojuma mehānisms. Grozījumu nolūks ir 
vienkāršot šos noteikumus, lai uzlabotu ES tirgus uzbūvi un palielinātu visu ES tirgu 
konkurētspēju un pievilcību.  

Ir atzīta arī nepieciešamība palielināt pirmstirdzniecības pārredzamību un tādējādi pastiprināt 
cenu veidošanas procesu, vienlaikus nodrošinot, ka tiek veicināta tirgus kvalitāte, vispārējā 
likviditāte ES tirdzniecības vietās un ES tirgu un uzņēmumu konkurētspēja un pievilcība 
vietējā un starptautiskā mērogā. 

Tādēļ referente ierosina līdzsvarot noteikumus, ar kuriem regulē kapitāla tirgus, ierobežojot 
iespējas izmantot atbrīvojumus no pirmstirdzniecības pārredzamības pienākumiem, kas 
paredzēti FITR 4. pantā. Šādu atbrīvojumu piemērošanas robežvērtība būtu jānosaka EVTI, 
un tā nedrīkst būt vairāk nekā divreiz lielāka par standarta tirgus apjomu. Šis priekšlikums 
ievieš lielāku rīcības brīvību nekā Komisijas ierosinātā fiksētā robežvērtība, ļaujot EVTI, 
nosakot robežvērtību, ņemt vērā dažādus elementus. 

Vienlaikus būtu jāaptur ierobežojuma mehānisms, kas ierobežo neoficiālo tirdzniecību, 
izmantojot šos atbrīvojumus. Šie ierobežojumi tika noteikti patvaļīgi, tiem bija nenozīmīgs 
lietderīgums, un to atcelšana samazinātu sarežģītību un pielīdzinātu Savienību atbilstīgi 
starptautiskajai praksei.

Ir pārskatīti arī SI cenu piedāvājuma un izpildes noteikumi, piemērojot to pašu robežvērtību, 
kas paredzēta FITR 4. pantā. 
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Palielinot atbrīvojumu izmantošanas robežvērtību, SI cenu piedāvājuma un izpildes 
ierobežojumus un apturot ierobežojuma mehānismu, būtu jāsasniedz divējāds mērķis — 
stiprināt tirdzniecību organizētās tirdzniecības vietās, vienlaikus vienkāršojot noteikumus, 
saglabāt ES sabiedrību konkurētspēju un galaieguldītājiem pieejamo tirdzniecības iespēju 
skaitu. EVTI būtu jāuzrauga šo grozījumu ietekme uz tirgu darbību un jāiejaucas, ja tiek 
apdraudēts cenu veidošanas process. 

b) Atlikšana attiecībā uz instrumentiem, kas nav pašu kapitāla instrumenti 

Lai vienkāršotu patlaban spēkā esošo režīmu un galaieguldītājiem nodrošinātu pārredzamību, 
referente uzskata, ka atlikšanas režīms attiecībā uz instrumentiem, kas nav pašu kapitāla 
instrumenti, būtu jāsaskaņo Savienības līmenī. Tāda darījuma cena un apmērs, kas ir ar 
instrumentu, kas nav pašu kapitāla instruments, būtu jāpublicē pēc iespējas tuvāk reāllaikam, 
un cena būtu jāatliek ne ilgāk kā līdz tirdzniecības dienas beigām. Pierādījumi no citām 
jurisdikcijām liecina, ka īsāki atlikšanas termiņi ir izdevīgi galaieguldītājiem un — attiecībā 
uz dažām darījumu kategorijām — negatīvi neietekmē tirgos pieejamo likviditāti. Vienlaikus, 
atzīstot to, ka likviditātes nodrošinātāji nebūtu jāpakļauj nepamatotiem riskiem, ļoti lielu 
darījumu cenu un apjomu grozījumi ļauj neatklāt ne ilgāk kā četras nedēļas. Dažādu atlikto 
maksājumu kopuma precīza kalibrēšana būtu jāatstāj EVTI ziņā, bet ierosinātajai pieejai būtu 
jānodrošina lielāka pārredzamība, vienlaikus ņemot vērā tirgus dalībnieku atšķirīgās 
vajadzības. 

c) SI definīcija un ziņošanas prasības

Pašreizējais attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību ziņošanas režīms radīja neskaidrību 
par to, kam būtu jāziņo par tirdzniecību, tādējādi dubultojot ziņošanu. Turklāt ziņošanas 
pienākuma sasaiste ar SI statusu Savienībā ir mākslīgi palielinājusi SI skaitu, tādējādi 
kropļojot tirgus dalībnieku priekšstatu. Tāpēc grozījumu mērķis ir nošķirt SI statusu un 
pārskatu sniegšanas prasības, ieviešot tirgus dalībniekiem iespēju reģistrēties kā "izraudzītai 
pārskatu sniedzošai vienībai" (DRE). 

EVTI būtu jāizveido visu sistemātisko internalizētāju un izraudzīto pārskatu sniedzošo 
vienību reģistrs, kur norāda to identitāti, kā arī instrumentus vai instrumentu kategorijas, 
attiecībā uz ko tās ir vai nu SI, vai izraudzītās pārskatu sniedzošās vienības. Tas likvidētu 
neskaidrību un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, jo īpaši mazākām sabiedrībām, mazinātu 
regulējuma slogu. Referente uzskata, ka ar šādu pieeju ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas 
atbilst SI vai ir izvēlējušās šo statusu, būtu tikai tās sabiedrības, kas darbojas kā likviditātes 
nodrošinātāji, tādējādi padarot skaidrāku kopējo kapitāla vērtspapīru tirgus uzbūvi.

d) Atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākuma apturēšana

Referente atbalsta Komisijas nolūku palielināt Savienības tīrvērtes spēju, ieviešot mērķtiecīgu 
atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākuma apturēšanu (DTO). COM priekšlikumā 
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risināts jautājums par tirgotāju un patērētāju tirgus ietekmi, atļaujot uz laiku apturēt klientu 
cenu piedāvājumus, kas saņemti no darījumu partneriem, kuriem nav aktīvas dalības ES 
tirdzniecības vietās. Tomēr šis risinājums neattiecas uz kredītriska mijmaiņas darījumu 
tirgotāju savstarpējo tirgu Eiropā. Grozījums ievieš iespēju apturēt atvasināto instrumentu 
tirdzniecības pienākumu par labu savstarpējām tirgotāju platformām, kas ieveidojušas saikni 
ar Savienībā iedibinātiem, tieši atbalstot ES programmu, kuras mērķis ir atbalstīt ES CDP 
konkurētspēju un tīrvērti ES.

Klientu rīkojumu nosūtīšana un izpilde

Referente uzskata, ka problēmas, ko Komisija konstatējusi saistībā ar praksi, ko veic, 
izmantojot tā dēvētos maksājumus par rīkojumu plūsmām (PFOF), ir plašākas problēmas 
simptoms saistībā ar labākās izpildes režīmu. Proti, tas, kā tiek izpildītas FITR 27. pantā 
paredzētās labākās izpildes prasības, ir radījis ļoti atšķirīgas pārraudzības interpretācijas, no 
kurām PFOF ir uzskatāmākais piemērs. Tas pārrobežu gadījumos ir radījis aizvien lielākas 
regulatīvas arbitrāžas iespējas, kas ir pretrunā KTS mērķiem. 

Ņemot to vērā, lai gan referente saglabā sākotnējo priekšlikumu attiecībā uz PFOF, 
grozījumu nolūks ir ieviest vislabākās izpildes prasību izmaiņas, lai nodrošinātu saskaņotu 
pieeju attiecībā uz labāko izpildi, lielāku pārredzamību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
visā Eiropā, lai nodrošinātu ieguvumus galaieguldītājiem. Tādēļ 27. pants pilnvaro izstrādāt 
skaidrākus RTS profesionāliem ieguldītājiem, savukārt labākās izpildes prasības privātajiem 
ieguldītājiem ir iekļautas FITR 39.a pantā. 

Visbeidzot, pārredzamības prasībām vajadzētu būt efektīvām un radīt pievienoto vērtību 
tirgus dalībniekiem. Būtu jālikvidē pasākumi, kas pārredzamības labā palielina regulējuma 
slogu, ar ko saskaras tirdzniecības vietas un ieguldījumu brokeru sabiedrības, neradot vērtību 
ieguldītājiem, kā tas ir tā dēvēto "RTS 27" un "28" ziņojumu gadījumā saskaņā ar FITR 
27. panta 3. un 6. punktu. 


