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Temats: Lūgumraksts Nr. 0967/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Max-
Dieter Forstmann, par šķēršļiem, ar kuriem saskaras privātpersonas, 
pārdodot akcijas Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš un viņa tiešie radinieki ir vērtspapīru konta turētāji 
krājbankā DKB Bank. Tagad viņam ir jāpārdod akcijas, un viņa banka pieprasa, lai viņš 
iegādātos tā dēvēto juridiskās personas identifikatoru (LEI), par kuru gadā jāmaksā 107 EUR 
un kurš saskaņā ar Eiropas finanšu noteikumiem ir vajadzīgs privātpersonām, kuras ir 
vērtspapīru konta turētājas. Neizpildot šo prasību, tirdzniecība tiešsaistē nebūtu iespējama. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šāds LEI ir nesamērīgi dārgs privātpersonām, kas 
pārdošanu veic tikai laiku pa laikam, un tāpēc šāda prasība ir nelikumīga.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Finanšu instrumentu tirgu regula (FITR)1 paredz prasību, lai visas juridiskās personas, kas 
tirgojas ar finanšu instrumentiem, iegūtu juridiskas personas identifikatoru (LEI). LEI ļauj 
identificēt juridiskas personas, kas piedalās finanšu darījumos finanšu starpniecības ķēdē. Spēja 
identificēt tirdzniecības dalībniekus palīdz atklātu iespējamu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. 
Tas arī nodrošina regulatoriem riska pārvaldības instrumentu. LEI prasība attiecas uz visām 
juridiskajām personām, kas iesaistītas finanšu darījumos, neatkarīgi no to lieluma un ikgadējā 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem 
un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 173, 12.6.2014., 84.–148. lpp.



PE652.483v01-00 2/2 CM\1205995LV.docx

LV

apgrozījuma. Mazo uzņēmumu atbrīvošana no prasības saņemt LEI nozīmētu, ka tās nebūtu 
iespējams nepārprotami identificēt visā finanšu starpniecības ķēdē. Tas sarežģītu tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanu un mazinātu riska pārvaldības efektivitāti. 

Komisija uzraudzīs LEI prasības ietekmi uz tirgus dalībniekiem un Eiropas tirdzniecības vietu 
likviditāti.

Noslēgums

FITR paredz prasību, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības izmanto LEI kodu, lai identificētu 
klientus, kuri ir juridiskas personas, un neparedz atbrīvojumus no šīs prasības. Komisija nav 
pilnvarota piešķirt atbrīvojumu no prasības saņemt LEI kodu. Prasību varētu atcelt tikai ar 
izmaiņām tiesību aktos. 

Komisija cieši uzraudzīs ziņošanas pienākumu ietekmi un tirgus dalībniekiem, tostarp LEI 
tiesiskā regulējuma samērīgumu, un, ja tas ir nepieciešami un lietderīgi, apsvērs vajadzīgās 
izmaiņas tiesību aktos.


