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Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas 
paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un 
darījumu reģistri ***I
Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā 
uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu 
iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu 
partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru 
pienākumiem (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2017)0208),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0147/2017),

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

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2017. gada 11. oktobra atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 20. septembra 
atzinumu2,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 
Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 6. marta vēstulē 
pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

1 OV C 385, 15.11.2017., 10. lpp.
2 OV C 434, 15.12.2017., 63. lpp.



– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0181/2018),

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.



P8_TC1-COD(2017)0090

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... , ar ko Regulu (ES) 
Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas 
apturēšanu, ziņošanas prasībām, riska mazināšanas metodēm attiecībā uz ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis centrālais darījumu 
partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem 
piemērojamajām prasībām

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/834.)


