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Pakeitimas 139
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tikslinga ir būtina pateikti nuostatas 
teisine reglamento forma, nes kai kuriomis 
nuostatomis nustatomi tiesioginiai 
įpareigojimai privačioms šalims pateikti ir 
atskleisti informaciją apie grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su tam 
tikromis priemonėmis ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimu. Reglamento reikia ir norint
suteikti Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucijai (EVPRI), įsteigtai 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. […/…]16, įgaliojimus koordinuoti 
kompetentingų institucijų priemones arba 
pačiai imtis priemonių.

(3) Tikslinga ir būtina pateikti nuostatas 
teisine reglamento forma, nes kai kuriomis 
nuostatomis nustatomi tiesioginiai 
įpareigojimai privačioms šalims pateikti ir 
atskleisti informaciją apie grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su tam 
tikromis priemonėmis. Reglamento reikia 
ir norint suteikti Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijai (EPI(EVPRI), 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1095/201016, 
įgaliojimus koordinuoti kompetentingų 
institucijų priemones arba pačiai imtis 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 140
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tikslinga ir būtina pateikti nuostatas 
teisine reglamento forma, nes kai kuriomis 
nuostatomis nustatomi tiesioginiai 
įpareigojimai privačioms šalims pateikti ir 
atskleisti informaciją apie grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su tam 
tikromis priemonėmis ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimu. 
Reglamento reikia ir norint suteikti 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 

(3) Tikslinga ir būtina pateikti nuostatas 
teisine reglamento forma, nes kai kuriomis 
nuostatomis nustatomi tiesioginiai 
įpareigojimai privačioms šalims pateikti ir 
atskleisti informaciją apie grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su tam 
tikromis priemonėmis ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimu. 
Pagal šį reglamentą informacijos 
pranešimo ir atskleidimo įpareigojimai 
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institucijai (EVPRI), įsteigtai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. […/…]16, įgaliojimus koordinuoti 
kompetentingų institucijų priemones arba 
pačiai imtis priemonių.

netaikomi ilgosioms pozicijoms, nes šie 
įpareigojimai yra Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl 
informacijos apie emitentus, kurių 
vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo 
reikalavimų suderinimo1 objektas.
Reglamento reikia ir norint suteikti 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai (EPI(EVPRI), įsteigtai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1095/2010, įgaliojimus koordinuoti 
kompetentingų institucijų priemones arba 
pačiai imtis priemonių.
______________________

1OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos pranešimo ir atskleidimo įpareigojimai ilgųjų pozicijų atžvilgiu yra įtraukti į 
Direktyvą 2004/109/EB, todėl neturėtų būti šio reglamento objektu. Visi pasiūlymai dėl 
Direktyvoje 2004/109/EB nustatytų atskleidimo įpareigojimų nuostatų pakeitimų turėtų būti 
pateikiami persvarstant šią direktyvą (persvarstymas šiuo metu atliekamas).

Pakeitimas 141
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tikslinga ir būtina pateikti nuostatas 
teisine reglamento forma, nes kai kuriomis 
nuostatomis nustatomi tiesioginiai 
įpareigojimai privačioms šalims pateikti ir 
atskleisti informaciją apie grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su tam 
tikromis priemonėmis ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimu. 
Reglamento reikia ir norint suteikti 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai (EVPRI), įsteigtai Europos 

(3) Tikslinga ir būtina pateikti nuostatas 
teisine reglamento forma, nes kai kuriomis 
nuostatomis nustatomi tiesioginiai 
įpareigojimai privačioms šalims pateikti ir 
atskleisti informaciją apie grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su tam 
tikromis priemonėmis ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimu. 
Pagal šį reglamentą informacijos 
pranešimo ir atskleidimo įpareigojimai 
netaikomi ilgosioms pozicijoms, nes šie 
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Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. […/…]16, įgaliojimus koordinuoti 
kompetentingų institucijų priemones arba 
pačiai imtis priemonių.

įpareigojimai yra Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl 
informacijos apie emitentus, kurių 
vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo 
reikalavimų suderinimo1 objektas. 
Reglamento reikia ir norint suteikti 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai (EPI(EVPRI), įsteigtai Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1095/2010, įgaliojimus koordinuoti 
kompetentingų institucijų priemones arba 
pačiai imtis priemonių.
__________________

1OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos pranešimo ir atskleidimo įpareigojimai yra įtraukti į Skaidrumo direktyvą 
(Direktyvą 2004/109/EB), kuri šiuo metu persvarstoma. Šis reglamentas yra skolintų 
vertybinių popierių pardavimo reglamentas, todėl nebūtų tikslinga į šį teisės aktą įtraukti 
ilgosioms pozicijoms taikomas priemones.

Pakeitimas 142
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką, pernelyg 
nemažinant skolintų vertybinių popierių 
pardavimo naudos rinkų kokybei ir 

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką ir užtikrinti
rinkų kokybę ir efektyvumą.
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efektyvumui.

Or. en

Pakeitimas 143
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką, pernelyg 
nemažinant skolintų vertybinių popierių 
pardavimo naudos rinkų kokybei ir 
efektyvumui.

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką, nedarant 
žalingo poveikio Europos finansų rinkų 
stabilumui ir šių rinkų pajėgumui 
užtikrinti realiosios ekonomikos 
likvidumą. Vis dėlto valstybėms narėms 
neturėtų būti draudžiama griežčiau 
reglamentuoti kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorius ir 
skolintų vertybinių popierių pardavimą.

Or. en

Pakeitimas 144
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu suderinus
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mažinti galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką, pernelyg 
nemažinant skolintų vertybinių popierių 
pardavimo naudos rinkų kokybei ir 
efektyvumui.

mažinti galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Valstybės narės ir toliau turėtų 
turėti galimybę nustatyti griežtesnes 
taisykles. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką ir ypač 
atsižvelgti į problematiką, susijusią su
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
nauda rinkų kokybei ir efektyvumui. Visų 
pirma turėtų būti draudžiama parduoti 
nesutartus pasiskolinti vertybinius 
popierius ir skolintus vertybinius 
popierius, susijusius su žaliavomis.

Or. de

Pakeitimas 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką, pernelyg 
nemažinant skolintų vertybinių popierių 
pardavimo naudos rinkų kokybei ir 
efektyvumui.

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
reikėtų mažinti nustatytą riziką, nedarant 
žalingo poveikio sąjungos finansų rinkų 
veikimui ir atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus ir galimą ekonominį 
reikalavimų poveikį.

Or. en
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Pakeitimas 146
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 a) Skolintų vertybinių popierių 
pardavimas prisideda prie rinkų 
veiksmingumo. Didėja rinkos likvidumas 
(nes skolintų vertybinių popierių 
pardavėjai parduoda vertybinius 
popierius, o vėliau įsigyja tų vertybinių 
popierių, kad galėtų padengti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą). Be to, 
sudarant investuotojams sąlygas veikti 
tada, kai jie mano, kad vertybinis 
popierius pervertintas, skolintų vertybinių 
popierių pardavimu galima užtikrinti 
veiksmingesnę vertybinių popierių 
kainodarą, mažinti kainų burbulus ir 
anksti nustatyti pagrindines su emitentais 
susijusias problemas. Be to, tai svarbi 
priemonė rizikai apdrausti ir kitai rizikos 
valdymo veiklai vykdyti ir rinkai formuoti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų pripažinta skolintų vertybinių popierių pardavimo ekonominė svarba 
emitentams ir investuotojams. Siekiama užtikrinti, kad šis reglamentas būtų gerai suderintas 
stengiantis suderinti skolintų vertybinių popierių pardavimo sistemą siekiant užtikrinti, kad ji 
ir toliau būtų naudinga emitentams ir investuotojams.

Pakeitimas 147
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 a) Skolintų vertybinių popierių 
pardavimas prisideda prie rinkų 
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veiksmingumo. Didėja rinkos likvidumas 
(nes skolintų vertybinių popierių 
pardavėjai parduoda vertybinius 
popierius, o vėliau įsigyja tų vertybinių 
popierių, kad galėtų padengti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą). Be to, 
sudarant investuotojams sąlygas veikti 
tada, kai jie mano, kad vertybinis 
popierius pervertintas, skolintų vertybinių 
popierių pardavimu galima užtikrinti 
veiksmingesnę vertybinių popierių 
kainodarą, mažinti kainų burbulus ir 
anksti nustatyti pagrindines su emitentais 
susijusias problemas. Be to, tai svarbi 
priemonė rizikai apdrausti ir kitai rizikos 
valdymo veiklai vykdyti ir rinkai formuoti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad konstatuojamosiose dalyse būtų pripažinta skolintų vertybinių popierių 
pardavimo ekonominė svarba emitentams ir investuotojams. Siekiama užtikrinti, kad šis 
reglamentas būtų gerai suderintas stengiantis suderinti skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sistemą siekiant užtikrinti, kad ji ir toliau būtų naudinga emitentams ir 
investuotojams.

Pakeitimas 148
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Nors prekių rinkos ir ypač žemės 
ūkio rinkos susiduria su panašia rizika 
kaip ir kitos šio reglamento finansinės 
priemonės, prekės nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį. Grynai 
spekuliacinė prekyba turėtų būti 
uždrausta ir EPI (EVPRI) ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms reikėtų 
suteikti kompetenciją veiksmingai šalinti 
prekių rinkų veikimo sutrikimus. Todėl 
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Komisija turėtų pateikti tinkamą 
pasiūlymą dėl prekių rinkų reguliavimo 
atsižvelgiant į jų ypatybes. Su energetikos 
sektoriumi susijusių prekių klausimas 
turėtų būti įtrauktas į Komisijos 
pasiūlymą dėl Reglamento dėl energijos 
rinkos vientisumo ir skaidrumo 
(COM(2010)0726).

Or. en

Pakeitimas 149
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 a) Su kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, 
nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimu ir skolintų prekių pardavimu 
reikėtų kovoti ir jie turėtų būti uždrausti 
Sąjungos finansų rinkose. Nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimas, skolintų prekių pardavimas ir 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriai neduoda jokios 
makroekonominės naudos ir kelia didelę 
sisteminę riziką, kurią įvertinti ex ante 
labai sunku. Rizikos draudimą reikėtų 
pakeisti kitomis, ne tokiomis žalingomis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 150
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių (6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
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finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
ir reguliavimo institucijoms, ir rinkos 
dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista 
prekiauti prekybos vietose Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Pasiekus 
žemesnę ribą, apie poziciją turėtų būti 
privačiai pranešama susijusioms 
reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų 
stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus 
aukštesnę ribą, informaciją apie pozicijas 
reikėtų viešai atskleisti rinkai, kad kitiems 
rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga 
informacija apie reikšmingas pavienes 
skolintų akcijų pardavimo pozicijas.

finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
reguliavimo institucijoms. Akcijoms, 
kuriomis leista prekiauti prekybos vietose 
Sąjungoje, reikėtų nustatyti dviejų trečdalių 
modelį, kuriuo būtų užtikrintas didesnis 
tinkamo lygmens reikšmingų grynųjų 
trumpųjų akcijų pozicijų skaidrumas. 
Pasiekus nustatytą ribą, apie poziciją 
turėtų būti privačiai pranešama susijusioms 
reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų 
stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie atskiras trumpąsias pozicijas viešas atskleidimas prieštarauja 
konkurencijos principui ir gali turėti neigiamą poveikį smulkiems investuotojams. Dėl jo gali 
atsirasti procikliškas elgesys, kai akcijų kainos sumažinamos ir daroma žala Europos 
įmonėms. Dėl jo taip pat sumažėtų likvidumas ir kainodara pasidarytų ne tokia veiksminga 
visiems rinkų naudotojams: mažmeniniams investuotojams, pensijų fondams ir emitentų 
korporacijoms. Vis dėlto turėtume būti įsitikinę, kad kompetentingos institucijos gali 
susipažinti su svarbia informacija siekiant stebėti sisteminę riziką.

Pakeitimas 151
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus 

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų laikomas naudingu 
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naudingas ir reguliavimo institucijoms, ir 
rinkos dalyviams. Akcijoms, kuriomis 
leista prekiauti prekybos vietose Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Pasiekus 
žemesnę ribą, apie poziciją turėtų būti 
privačiai pranešama susijusioms 
reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų 
stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus 
aukštesnę ribą, informaciją apie pozicijas 
reikėtų viešai atskleisti rinkai, kad kitiems 
rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga 
informacija apie reikšmingas pavienes
skolintų akcijų pardavimo pozicijas.

reguliuojamajai rinkos priežiūrai. 
Akcijoms, kuriomis leista prekiauti 
prekybos vietose Sąjungoje, reikėtų 
nustatyti dviejų trečdalių modelį, kuriuo 
būtų užtikrintas didesnis tinkamo lygmens 
reikšmingų grynųjų trumpųjų akcijų 
pozicijų skaidrumas. Apie poziciją virš tam 
tikros ribos turėtų būti privačiai pranešama 
susijusioms reguliavimo institucijoms, kad 
jos galėtų stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama, o informaciją 
apie pozicijas virš ribinių pozicijų reikėtų 
apibendrintai ir anonimiškai viešai 
atskleisti rinkai, kad kitiems rinkos 
dalyviams būtų teikiama naudinga 
informacija apie skolintų akcijų pardavimo 
pozicijų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie atskiras trumpąsias pozicijas viešas atskleidimas nepadeda reguliavimo 
institucijoms nustatyti piktnaudžiavimu rinka atvejus ir dėl jo trumpųjų pozicijų turėtojai gali 
susidurti su situacija, kai dėl augančių kainų likviduojamos trumposios pozicijos (angl. short 
squeezes), arba kitu netinkamu elgesiu; tai paskatina minios elgesį; dėl jo sumažėja 
likvidumas, nes investuotojai nenori, kad jų trumposios pozicijos būtų atskleistos įmonėms, 
todėl jie linkę vengti skolintų vertybinių popierių pardavimo. Apibendrintai atskleidžiant 
informaciją rinkos dalyviai gauna naudingų žinių.

Pakeitimas 152
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
ir reguliavimo institucijoms, ir rinkos 
dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista 

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
ir reguliavimo institucijoms, ir rinkos 
dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista 
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prekiauti prekybos vietose Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Pasiekus 
žemesnę ribą, apie poziciją turėtų būti 
privačiai pranešama susijusioms 
reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų 
stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus 
aukštesnę ribą, informaciją apie pozicijas 
reikėtų viešai atskleisti rinkai, kad kitiems 
rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga 
informacija apie reikšmingas pavienes 
skolintų akcijų pardavimo pozicijas.

prekiauti prekybos vietose Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Apie poziciją 
virš tam tikros ribos turėtų būti privačiai 
pranešama susijusioms reguliavimo 
institucijoms, kad jos galėtų stebėti ir, jei 
būtina, tirti skolintų vertybinių popierių 
pardavimą, dėl kurio gali atsirasti sisteminė 
rizika arba kuriuo gali būti 
piktnaudžiaujama; informaciją apie 
pozicijas reikėtų taip pat apibendrintai ir 
anonimiškai viešai atskleisti rinkai, kad 
kitiems rinkos dalyviams būtų teikiama 
naudinga informacija apie reikšmingas 
pavienes skolintų akcijų pardavimo 
pozicijas.

Or. en

Pakeitimas 153
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
ir reguliavimo institucijoms, ir rinkos 
dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista 
prekiauti prekybos vietose Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Pasiekus 
žemesnę ribą, apie poziciją turėtų būti 
privačiai pranešama susijusioms 
reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų 
stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus 
aukštesnę ribą, informaciją apie pozicijas 

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
ir reguliavimo institucijoms, ir rinkos 
dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista 
prekiauti prekybos vietose Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Viršijus tam 
tikrą ribą, apie poziciją turėtų būti privačiai 
pranešama susijusioms reguliavimo 
institucijoms, kad jos galėtų stebėti ir, jei 
būtina, tirti skolintų vertybinių popierių 
pardavimą, dėl kurio gali atsirasti sisteminė 
rizika arba kuriuo gali būti 
piktnaudžiaujama; informaciją apie 
pozicijas reikėtų taip pat viešai atskleisti 
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reikėtų viešai atskleisti rinkai, kad kitiems 
rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga 
informacija apie reikšmingas pavienes 
skolintų akcijų pardavimo pozicijas.

rinkai, kad kitiems rinkos dalyviams būtų 
teikiama naudinga informacija apie 
reikšmingas pavienes skolintų akcijų 
pardavimo pozicijas.

Or. en

Pakeitimas 154
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
ir reguliavimo institucijoms, ir rinkos 
dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista 
prekiauti prekybos vietose Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Pasiekus 
žemesnę ribą, apie poziciją turėtų būti 
privačiai pranešama susijusioms 
reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų 
stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus 
aukštesnę ribą, informaciją apie pozicijas 
reikėtų viešai atskleisti rinkai, kad kitiems 
rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga 
informacija apie reikšmingas pavienes 
skolintų akcijų pardavimo pozicijas.

(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių 
finansinių priemonių reikšmingų grynųjų 
trumpųjų pozicijų tikriausiai bus naudingas 
ir reguliavimo institucijoms, ir rinkos 
dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista 
prekiauti prekybos vietose arba kurios 
platinamos uždaruoju būdu Sąjungoje, 
reikėtų nustatyti dviejų trečdalių modelį, 
kuriuo būtų užtikrintas didesnis tinkamo 
lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų 
akcijų pozicijų skaidrumas. Pasiekus 
žemesnę ribą, apie poziciją turėtų būti 
privačiai pranešama susijusioms 
reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų 
stebėti ir, jei būtina, tirti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, dėl kurio 
gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo 
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus 
aukštesnę ribą, informaciją apie pozicijas 
reikėtų viešai atskleisti rinkai, kad kitiems 
rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga 
informacija apie reikšmingas pavienes 
skolintų akcijų pardavimo pozicijas.

Or. en

Pakeitimas 155
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atskleidžiant informaciją apie 
reikšmingas grynąsias trumpąsias 
pozicijas, susijusias su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, reguliavimo 
institucijoms būtų teikiama svarbi 
informacija, į kurią atsižvelgdamos jos 
galėtų geriau stebėti, ar dėl tokių pozicijų 
iš tikrųjų neatsiranda sisteminė rizika ir ar 
jomis nepiktnaudžiaujama. Todėl reikėtų 
numatyti, kad reguliavimo institucijoms
būtų pranešama apie reikšmingas grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
Sąjungoje. Toks reikalavimas turėtų apimti 
tik privatų informacijos atskleidimą 
reguliavimo institucijoms, nes informaciją 
apie tokias priemones skelbiant rinkai 
galima neigiamai paveikti valstybės skolos 
vertybinių popierių rinkas, kurių 
likvidumas ir taip sumažintas. Bet koks 
reikalavimas turėtų apimti pranešimą apie 
reikšmingas pozicijas valstybės emitentų 
atžvilgiu, įgytas naudojant kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius.

(7) Atskleidžiant informaciją apie 
reikšmingas grynąsias trumpąsias 
pozicijas, susijusias su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais arba su valstybių 
narių ar Sąjungos finansų rinkų 
indeksais, reguliavimo institucijoms būtų 
teikiama svarbi informacija, į kurią 
atsižvelgdamos jos galėtų geriau stebėti, ar 
dėl tokių pozicijų iš tikrųjų neatsiranda 
sisteminė rizika ir ar jomis 
nepiktnaudžiaujama. Todėl reikėtų 
numatyti, kad reguliavimo institucijoms 
būtų pranešama apie reikšmingas grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
arba su valstybių narių ar Sąjungos 
finansų rinkų indeksais. Toks 
reikalavimas turėtų apimti tik privatų 
informacijos atskleidimą reguliavimo
institucijoms, nes informaciją apie tokias 
priemones skelbiant rinkai galima 
neigiamai paveikti valstybės skolos 
vertybinių popierių rinkas, kurių 
likvidumas ir taip sumažintas, arba 
valstybių narių ar Sąjungos finansų rinkų 
indeksus. Bet koks reikalavimas turėtų 
apimti pranešimą apie reikšmingas 
pozicijas valstybės emitentų atžvilgiu, 
įgytas naudojant kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorius ir 
finansines priemones, susijusias su 
valstybių narių ar Sąjungos finansų rinkų 
indeksais.

Or. en

Pakeitimas 156
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reikalavimus dėl pranešimo apie 
valstybės skolos vertybinius popierius 
reikėtų taikyti skolos vertybiniams 
popieriams, kuriuos išleido Sąjunga ir 
valstybės narės, įskaitant visas ministerijas, 
departamentus, centrinius bankus, 
agentūras arba žinybas, kurios išleidžia 
skolos vertybinius popierius valstybės 
narės vardu, išskyrus skolos vertybinius 
popierius išleidžiančias regionines arba 
pusiau valstybines įstaigas.

(8) Reikalavimus dėl pranešimo apie 
valstybės skolos vertybinius popierius 
reikėtų taikyti skolos vertybiniams 
popieriams, kuriuos išleido Sąjunga ir 
valstybės narės, įskaitant visas ministerijas, 
departamentus, centrinius bankus, 
agentūras arba žinybas, kurios išleidžia 
skolos vertybinius popierius valstybės 
narės vardu, išskyrus skolos vertybinius 
popierius išleidžiančias regionines arba 
pusiau valstybines įstaigas. Ši reglamentas 
neturėtų būti taikomas Sąjungos emitentų 
korporacijų skolos finansinėms 
priemonėms, kurios nėra išleistos 
valstybės narės vardu.

Or. en

Pagrindimas

Nėra akivaizdu, kad su emitentų korporacijų išleistomis skolos finansinėmis priemonėmis 
susijusios trumposios pozicijos keltų sisteminę riziką. Būtų neproporcinga informacijos 
atskleidimo reikalavimus taip pat taikyti korporacinių įstaigų išleistoms skolos finansinėms 
priemonėms.

Pakeitimas 157
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reikalavimus dėl pranešimo apie 
valstybės skolos vertybinius popierius 
reikėtų taikyti skolos vertybiniams 
popieriams, kuriuos išleido Sąjunga ir 
valstybės narės, įskaitant visas ministerijas, 
departamentus, centrinius bankus, 
agentūras arba žinybas, kurios išleidžia 
skolos vertybinius popierius valstybės 
narės vardu, išskyrus skolos vertybinius 

(8) Reikalavimus dėl pranešimo apie 
valstybės skolos vertybinius popierius 
reikėtų taikyti skolos vertybiniams 
popieriams, kuriuos išleido Sąjunga ir 
valstybės narės, įskaitant visas ministerijas, 
departamentus, centrinius bankus, 
agentūras arba žinybas, kurios išleidžia 
skolos vertybinius popierius valstybės 
narės vardu, išskyrus skolos vertybinius 
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popierius išleidžiančias regionines arba 
pusiau valstybines įstaigas.

popierius išleidžiančias regionines arba 
pusiau valstybines įstaigas. Ši reglamentas 
neturėtų būti taikomas Sąjungos emitentų 
korporacijų skolos finansinėms 
priemonėms, kurios nėra išleistos 
valstybės narės vardu.

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimosi dėl šio reglamento metu nebuvo pateikta jokių įrodymų, jog su emitentų 
korporacijų išleistomis skolos finansinėmis priemonėmis susijusios trumposios pozicijos keltų 
sisteminę riziką. Reglamentas jau apima svarbias trumpąsias pozicijas, susijusias su emitentų 
korporacijų Sąjungoje išleistu akciniu kapitalu. Būtų neproporcinga informacijos atskleidimo 
reikalavimus taip pat taikyti emitentų korporacijų išleistoms skolos finansinėms priemonėms.

Pakeitimas 158
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Reikalavimus dėl pranešimo apie 
valstybės skolos vertybinius popierius 
reikėtų taikyti skolos vertybiniams 
popieriams, kuriuos išleido Sąjunga ir 
valstybės narės, įskaitant visas ministerijas, 
departamentus, centrinius bankus, 
agentūras arba žinybas, kurios išleidžia 
skolos vertybinius popierius valstybės 
narės vardu, išskyrus skolos vertybinius 
popierius išleidžiančias regionines arba 
pusiau valstybines įstaigas.

(8) Reikalavimus dėl pranešimo apie 
valstybės skolos vertybinius popierius 
reikėtų taikyti skolos vertybiniams 
popieriams, kuriuos išleido Sąjunga ir 
valstybės narės, įskaitant visas ministerijas, 
departamentus, centrinius bankus, 
agentūras arba žinybas, kurios išleidžia 
skolos vertybinius popierius valstybės 
narės ar Sąjungos vardu, išskyrus skolos 
vertybinius popierius išleidžiančias 
regionines arba pusiau valstybines įstaigas.

Or. en

Pakeitimas 159
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant užtikrinti išsamų ir veiksmingą 
skaidrumo reikalavimą, svarbu įtraukti ne 
tik tas trumpąsias pozicijas, kurios 
atsiranda prekiaujant akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
prekybos vietose, bet ir tas, kurios 
atsiranda prekiaujant ne prekybos vietose, 
ir ekonomines grynąsias trumpąsias 
pozicijas, atsirandančias naudojant 
išvestines finansines priemones.

(9) Siekiant užtikrinti išsamų ir veiksmingą 
skaidrumo reikalavimą, svarbu įtraukti ne 
tik tas trumpąsias pozicijas, kurios 
atsiranda prekiaujant vertybiniais 
popieriais, su indeksu susietomis 
priemonėmis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais prekybos vietose, 
bet ir tas, kurios atsiranda prekiaujant ne 
prekybos vietose, ir ekonomines grynąsias 
trumpąsias pozicijas, atsirandančias 
naudojant išvestines finansines priemones.

Or. en

Pakeitimas 160
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant užtikrinti išsamų ir veiksmingą 
skaidrumo reikalavimą, svarbu įtraukti ne 
tik tas trumpąsias pozicijas, kurios 
atsiranda prekiaujant akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
prekybos vietose, bet ir tas, kurios 
atsiranda prekiaujant ne prekybos vietose, 
ir ekonomines grynąsias trumpąsias 
pozicijas, atsirandančias naudojant 
išvestines finansines priemones.

(9) Siekiant užtikrinti išsamų ir veiksmingą 
skaidrumo reikalavimą, svarbu įtraukti ne 
tik tas trumpąsias pozicijas, kurios 
atsiranda prekiaujant akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
prekybos vietose, bet ir tas, kurios 
atsiranda prekiaujant ne prekybos vietose 
(reguliuojamose rinkose, daugiašalės 
prekybos sistemose, per finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius pavedimus 
iš savo nuosavo finansinio turto, arba 
vykdant nebiržinę prekybą), ir ekonomines 
grynąsias trumpąsias pozicijas, 
atsirandančias naudojant išvestines 
finansines priemones, pvz., pasirinkimo ir 
ateities sandorius, sutartis dėl kainų 
skirtumų bei pirkimo ir pardavimo kainų 
skirtumo lažybų (angl. spread bet) 
sandorius, susijusius su akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią skirtingų šios taisyklės aiškinimų galimybei reikia smulkiai išdėstyti, 
kad turima omenyje sakant „ne prekybos vietos“ ir kas sudaro „išvestines finansines 
priemones“.

Pakeitimas 161
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti išsamią ir 
tikslią informaciją apie fizinio arba 
juridinio asmens pozicijas. Ypač teikiant 
informaciją reguliavimo institucijai arba 
rinkai reikėtų atsižvelgti ir į trumpąsias, ir į 
ilgąsias pozicijas, kad būtų galima pateikti 
vertingą informaciją apie grynąją trumpąją 
fizinio arba juridinio asmens akcijų, 
valstybės skolos vertybinių popierių ir 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių poziciją.

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti informaciją 
apie fizinio arba juridinio asmens svarbias 
trumpąsias pozicijas. Ypač teikiant 
apibendrintą ir anoniminę informaciją 
reguliavimo institucijai arba rinkai reikėtų 
atsižvelgti ir į trumpąsias, ir į ilgąsias 
pozicijas, kad būtų galima pateikti vertingą 
informaciją apie grynąją trumpąją fizinio 
arba juridinio asmens akcijų, valstybės 
skolos vertybinių popierių ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją. Atskleidžiant išsamią ir 
tikslią informaciją apie svarbias 
trumpąsias pozicijas priežiūros institucijos 
gauna svarbių duomenų apie riziką 
rinkoje ir šis atskleidimas laikomas 
svarbiu rinkos priežiūrai. Priešingai, 
nemanoma, kad rinkos priežiūrai yra 
būtina reikalauti ženklinti atskirus 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimus, kurie gali būti atlikti per 
trumpą laikotarpį. 

Or. en

Pagrindimas

Kad bet koks skaidrumo režimas būtų naudingas reguliavimo institucijoms ir rinkai, pagal jį 
reikėtų teikti informaciją apie fizinio arba juridinio asmens svarbias trumpąsias pozicijas. 
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Ypač teikiant informaciją reguliavimo institucijai arba rinkai reikėtų atsižvelgti ir į 
trumpąsias, ir į ilgąsias pozicijas, kad būtų galima pateikti vertingą informaciją apie grynąją 
trumpąją fizinio arba juridinio asmens akcijų, valstybės skolos vertybinių popierių ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių poziciją.

Pakeitimas 162
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti išsamią ir 
tikslią informaciją apie fizinio arba 
juridinio asmens pozicijas. Ypač teikiant 
informaciją reguliavimo institucijai arba 
rinkai reikėtų atsižvelgti ir į trumpąsias, ir 
į ilgąsias pozicijas, kad būtų galima 
pateikti vertingą informaciją apie grynąją 
trumpąją fizinio arba juridinio asmens 
akcijų, valstybės skolos vertybinių popierių 
ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių poziciją.

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti išsamią ir 
tikslią informaciją apie fizinio arba 
juridinio asmens pozicijas. Ypač privačiai
teikiant informaciją reguliavimo institucijai 
reikėtų atsižvelgti ir į trumpąsias, ir į 
ilgąsias pozicijas, kad būtų galima pateikti 
vertingą informaciją apie grynąją trumpąją 
fizinio arba juridinio asmens akcijų, 
valstybės skolos vertybinių popierių ir 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių poziciją. Tam kad 
reguliavimo institucijos negautų 
pranešimų su nesvarbia, besisteme ar 
priežiūrai nenaudinga informacija, EPI 
(EVPRI) turėtų nuodugniai įvertinti 
privataus pranešimo ribas ir detaliai 
apsvarstyti skirtingų ribų sąnaudas ir 
naudą, o tuomet patarti Komisijai, kurios 
ribos yra tinkamos naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie atskiras trumpąsias pozicijas viešas atskleidimas gali turėti neigiamą 
poveikį smulkiems investuotojams. Dėl jo gali atsirasti procikliškas elgesys, kai akcijų kainos 
sumažinamos ir daroma žala Europos įmonėms, gali sumažėti likvidumas ir kainodara 
pasidaryti ne tokia veiksminga. Vis dėlto turėtume užtikrinti, kad kompetentingos institucijos 
galėtų įvertinti tinkamą aktualios informacijos kiekį siekiant kontroliuoti sisteminę riziką be 
pernelyg apsunkinančių sąnaudų ir administracinės naštos ir neleidžiant susilpnėti Europos 
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rinkų konkurencingumui.

Pakeitimas 163
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti išsamią ir 
tikslią informaciją apie fizinio arba 
juridinio asmens pozicijas. Ypač teikiant 
informaciją reguliavimo institucijai arba 
rinkai reikėtų atsižvelgti ir į trumpąsias, ir į 
ilgąsias pozicijas, kad būtų galima pateikti 
vertingą informaciją apie grynąją trumpąją 
fizinio arba juridinio asmens akcijų, 
valstybės skolos vertybinių popierių ir 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių poziciją.

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti išsamią ir 
tikslią informaciją apie fizinio arba 
juridinio asmens pozicijas. Ypač teikiant 
informaciją reguliavimo institucijai arba 
rinkai reikėtų atsižvelgti ir į trumpąsias, ir į 
ilgąsias pozicijas, kad būtų galima pateikti 
vertingą informaciją apie grynąją trumpąją 
fizinio arba juridinio asmens vertybinių 
popierių, indeksų, valstybės skolos 
vertybinių popierių ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją.

Or. en

Pakeitimas 164
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Apskaičiuojant trumpąją arba ilgąją 
poziciją, reikėtų atsižvelgti į bet kokį 
ekonominį fizinio arba juridinio asmens 
interesą, susijusį su išleistu įmonės akciniu 
kapitalu arba valstybės narės (arba 
Sąjungos) išleistu valstybės skolos 
vertybiniu popieriumi. Ypač reikėtų 
atsižvelgti į interesą, kuris tiesiogiai arba 
netiesiogiai įgytas naudojant išvestines 

(11) Apskaičiuojant trumpąją arba ilgąją 
poziciją, reikėtų atsižvelgti į bet kokį 
ekonominį fizinio arba juridinio asmens 
interesą, susijusį su išleistu įmonės akciniu 
kapitalu, valstybės narės (arba Sąjungos) 
išleistu valstybės skolos vertybiniu 
popieriumi arba valstybės narės ar 
Sąjungos finansų rinkų indeksais. Ypač 
reikėtų atsižvelgti į interesą, kuris tiesiogiai 
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finansines priemones, pvz., pasirinkimo ir 
ateities sandorius, sutartis dėl kainų 
skirtumų bei pirkimo ir pardavimo kainų 
skirtumo lažybų (angl. spread bet) 
sandorius, susijusius su akcijomis arba
valstybės skolos vertybiniais popieriais. Jei 
pozicijos susijusios su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, reikėtų atsižvelgti ir 
į kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinių popierių 
emitentais.

arba netiesiogiai įgytas naudojant 
išvestines finansines priemones, pvz., 
pasirinkimo ir ateities sandorius, sutartis 
dėl kainų skirtumų bei pirkimo ir 
pardavimo kainų skirtumo lažybų (angl. 
spread bet) sandorius, susijusius su 
vertybiniais popieriais, valstybės skolos 
vertybiniais popieriais ar indeksais. Jei 
pozicijos susijusios su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, reikėtų atsižvelgti ir 
į kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinių popierių 
emitentais.

Or. en

Pakeitimas 165
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų 
pardavimo mastą. Informaciją apie 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimus turėtų sujungti prekybos vietos 
valdytojas, o jos santrauką reikėtų skelbti 
bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors trumposios pozicijos yra naudingos rinkos priežiūrai, skolintų vertybinių popierių 
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pardavimo pavedimų ženklinimo pridėtinė vertė nėra aiški taip pat turint mintyje tai, kad 
pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą rinkos dalyviai privalo reguliavimo institucijoms 
pranešti apie visus įvykdytus sandorius.

Pakeitimas 166
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų 
pardavimo mastą. Informaciją apie 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimus turėtų sujungti prekybos vietos 
valdytojas, o jos santrauką reikėtų skelbti 
bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 

(12) Komisija turėtų atlikti išsamią ir 
nuodugnią reikalavimo ženklinti skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus
taikymo sąnaudų ir naudos analizę. Bet 
koks sprendimas pradėti naudoti tokį 
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pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų 
pardavimo mastą. Informaciją apie 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimus turėtų sujungti prekybos vietos 
valdytojas, o jos santrauką reikėtų skelbti 
bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

ženklinimą turėtų būti tinkamai pagrįstas 
ir neturėtų būti priimtas dar neturint 
Komisijos analizės rezultatų. Analizė 
turėtų būti skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 168
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų
pardavimo mastą. Informaciją apie 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimus turėtų sujungti prekybos vietos 
valdytojas, o jos santrauką reikėtų skelbti 
bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, EPI (EVPRI) turėtų 
ištirti reikalavimo ženklinti prekybos 
vietose vykdomus skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus nustatymo 
naudą ir sąnaudas ir išsiaiškinti, ar tikslas 
geriau pasiekiamas taikant skaidrumo 
režimą informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimui.

Or. en

Pakeitimas 169
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų
pardavimo mastą. Informaciją apie 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimus turėtų sujungti prekybos vietos 
valdytojas, o jos santrauką reikėtų skelbti 
bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, EPI (EVPRI) turėtų 
ištirti reikalavimo ženklinti prekybos 
vietose vykdomus skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus nustatymo 
naudą ir sąnaudas ir išsiaiškinti, ar tikslas 
geriau pasiekiamas taikant skaidrumo 
režimą informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimui.

Or. en

Pakeitimas 170
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų
pardavimo mastą. Informaciją apie 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimus turėtų sujungti prekybos vietos 
valdytojas, o jos santrauką reikėtų skelbti 
bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, EPI (EVPRI) turėtų 
atlikti kiekybinį ir kokybinį poveikio 
įvertinimą ištirdama reikalavimo ženklinti 
prekybos vietose vykdomus skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus
nustatymo naudą ir sąnaudas ir 
išsiaiškinti, ar tikslas geriau pasiekiamas 
taikant skaidrumo režimą informacijos
apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas 
atskleidimui.
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Or. en

Pagrindimas

Ženklinant pavedimus nebūtų teikiama tiksli informacija ir atsirastų didelių įgyvendinimo 
sąnaudų, kurias, pirmiausia, patirtų mažesnės prekybos vietos ir kurios, galiausiai, turėtų 
poveikį investuotojams ir emitentams. Prieš taikant tokį reikalavimą reikėtų atlikti deramą 
poveikio įvertinimą ir ištirti naudą ir sąnaudas. 

Pakeitimas 171
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų pardavimo 
mastą. Informaciją apie skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus turėtų 
sujungti prekybos vietos valdytojas, o jos 
santrauką reikėtų skelbti bent kartą per 
dieną, siekiant padėti kompetentingoms 
institucijoms ir rinkos dalyviams stebėti 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
lygius.

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas pateikimo
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus, fiksuotus 
dienos pabaigoje, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie skolintų akcijų 
pardavimo mastą. Informaciją apie skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus, 
dėl kurių atsiranda trumposios pozicijos, 
fiksuotos dienos pabaigoje, turėtų sujungti
investicinė įmonė ir pateikti 
kompetentingai institucijai bent kartą per 
dieną, siekiant padėti kompetentingoms 
institucijoms stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vietos netyri tikslios informacijos, būtinos siekiant nustatyti, ar asmuo vykdo 
skolintų akcijų pardavimo sandorį. Veiksmingas akcijų, kuriomis leista prekiauti, pardavimo 
pavedimų ženklinimo procedūras praktiškai gali įgyvendinti tik investicinės įmonės, kurios 
turi prieigą prie savo klientų duomenų: jų tapatybės ir sąskaitos būklės. Be to, skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimų ženklinimas turėtų būti atliekamas tik dienos 
pabaigoje. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad leistų skolintų vertybinių popierių pardavimų 
ženklinimas tikruoju laiku gali duoti klaidinančių ir beprasmiškų rezultatų.
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Pakeitimas 172
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose 
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų
pardavimo mastą. Informaciją apie skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus 
turėtų sujungti prekybos vietos valdytojas, 
o jos santrauką reikėtų skelbti bent kartą 
per dieną, siekiant padėti kompetentingoms 
institucijoms ir rinkos dalyviams stebėti 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
lygius.

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias vertybinių popierių pozicijas 
atskleidimo skaidrumo režimo, reikėtų 
nustatyti reikalavimą ženklinti skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus, 
kad būtų teikiama papildoma informacija 
apie skolintų vertybinių popierių
pardavimo mastą. Informaciją apie skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus 
turėtų sujungti prekybos vietos valdytojas 
arba investicinė įmonė, kuri vykdo 
pavedimus klientų vardu arba savo 
sąskaita, kai pavedimai atliekami ne 
prekybos vietose, o jos santrauką reikėtų 
skelbti bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

Or. en

Pakeitimas 173
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ar kitos 
pozicijos, kurios vertę gali neigiamai 
paveikti atitinkamos valstybės 
kreditingumo smukimas, ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
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vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

Or. en

Pakeitimas 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ar kitos 
pozicijos, kurios vertę gali neigiamai 
paveikti atitinkamos valstybės 
kreditingumo smukimas, ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
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turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai palyginti su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais yra veiksminga priemonė rizikai mažinti įvairiose priemonėse, išskyrus 
pagrindinius valstybės skolos vertybinius popierius, pvz., kai skolos vertybinius popierius 
išleidžia korporacijos, kurių kreditingumas glaudžiai susijęs su atitinkama valstybe. Jei rinkos 
dalyviams bus taikomi apribojimai ar jiems nustatomi reikalavimai dėl atskleidimo, tai juos 
atgrasys nuo investavimo į šiuos skolos vertybinius popierius, ir tai gali turėti neigiamos 
įtakos įmonių gebėjimams gauti lėšų.

Pakeitimas 175
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ar kito 
atitinkamoje jurisdikcijoje esančių 
subjektų turto ar subjektų išleistų 
vertybinių popierių, kurių vertę gali 
neigiamai paveikti atitinkamos valstybės 
kreditingumo smukimas, ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
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emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai naudojami draudžiant nuo 
šalies rizikos skirtingais būdais, ne tik skolos pozicijomis (pvz., valdant atitinkamoje 
jurisdikcijoje esančio turto portfelį). Atitinkamai kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio pozicija, susijusi su Sąjungos valstybės narės įsipareigojimais, neturėtų 
būti laikoma nepadengta, kai ji naudojama draudžiant su portfeliu susijusią riziką.

Pakeitimas 176
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 
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vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, kuri yra uždrausta 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 177
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės nepadengtos trumposios 
pozicijos įgijimui. Todėl apskaičiuojant 
grynąją trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
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kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai.

Or. en

Pakeitimas 178
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
svarbu, kad skaidrumo įpareigojimai būtų 
taikomi neatsižvelgiant į fizinio arba 
juridinio asmens buvimo vietą, įskaitant 
tuos atvejus, kai fizinis arba juridinis 
asmuo yra ne Sąjungoje, bet turi 
reikšmingą grynąją trumpąją poziciją 
įmonėje, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje Sąjungoje, arba grynąją 
trumpąją valstybės narės arba Sąjungos 
išleisto valstybės skolos vertybinio 
popieriaus poziciją.

(15) Siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
svarbu, kad skaidrumo įpareigojimai būtų 
taikomi neatsižvelgiant į fizinio arba 
juridinio asmens buvimo vietą, įskaitant 
tuos atvejus, kai fizinis arba juridinis 
asmuo yra ne Sąjungoje, bet turi 
reikšmingą grynąją trumpąją poziciją į šį 
reglamentą įtrauktoje finansinėje 
priemonėje.

Or. en

Pakeitimas 179
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali 
padidėti neatsiskaitymo ir nestabilumo 
rizika. Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga 
taikyti proporcingus apribojimus 

(16) Nesutartų pasiskolinti akcijų ir 
valstybės skolos vertybinių popierių 
pardavimas gali būti viena iš daugelio su 
šia veikla susijusių neatsiskaitymo ir 
nestabilumo priežasčių. Siekiant mažinti 
šią riziką ir nustatyti atitinkamas 
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nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais 
reikėtų atsižvelgti į įvairius susitarimus, 
šiuo metu sudaromus parduodant sutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius. Taip 
pat tikslinga įtraukti reikalavimus 
prekybos vietoms dėl supirkimo procedūrų
ir baudų už neatsiskaitytus šių priemonių 
sandorius. Supirkimo procedūrų ir su 
pavėluotu atsiskaitymu susijusiais 
reikalavimais reikėtų nustatyti 
pagrindinius atsiskaitymo drausmės 
standartus.

supirkimo procedūras ir baudas už 
neatsiskaitytus šių priemonių sandorius, 
reikėtų būsimuose Komisijos 
pasiūlymuose numatyti atsiskaitymo 
drausmės priemones.

Or. en

Pakeitimas 180
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika. 
Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais 
reikėtų atsižvelgti į įvairius susitarimus, 
šiuo metu sudaromus parduodant sutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius. Taip 
pat tikslinga įtraukti reikalavimus 
prekybos vietoms dėl supirkimo procedūrų 
ir baudų už neatsiskaitytus šių priemonių 
sandorius. Supirkimo procedūrų ir su 
pavėluotu atsiskaitymu susijusiais 
reikalavimais reikėtų nustatyti 
pagrindinius atsiskaitymo drausmės 
standartus.

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo, nestabilumo ir 
piktnaudžiavimo rinka rizika. Siekiant 
mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl anksčiau pasiskolintų vertybinių popierių prekybos procesas tampa sudėtingesnis, nes 
užsakymo pateikimo metu nėra aišku, ar ir kada šis užsakymas bus įvykdytas. Jeigu 
susitarimus dėl skolinimosi reikėtų sudaryti iš anksto, būtų sudaroma daug nereikalingų 
skolinimosi susitarimų ir tai iškreiptų paskolų rinką. Tai iš esmės sumažintų prekybos 
vertybiniais popieriais veiksmingumą ir padidintų prekybos išlaidas.

Pakeitimas 181
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos
vertybinių popierių pardavimo gali 
padidėti neatsiskaitymo ir nestabilumo 
rizika. Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga 
taikyti proporcingus apribojimus 
nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais 
reikėtų atsižvelgti į įvairius susitarimus, 
šiuo metu sudaromus parduodant sutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius. Taip 
pat tikslinga įtraukti reikalavimus 
prekybos vietoms dėl supirkimo procedūrų
ir baudų už neatsiskaitytus šių priemonių 
sandorius. Supirkimo procedūrų ir su 
pavėluotu atsiskaitymu susijusiais 
reikalavimais reikėtų nustatyti 
pagrindinius atsiskaitymo drausmės 
standartus.

(16) Nesutartų pasiskolinti vertybinių 
popierių pardavimas gali būti viena iš 
daugelio su šia veikla susijusių 
neatsiskaitymo ir nestabilumo priežasčių. 
Siekiant mažinti šią riziką ir nustatyti 
atitinkamas supirkimo procedūras ir 
baudas už neatsiskaitytus šių priemonių 
sandorius, reikėtų būsimuose Komisijos 
pasiūlymuose numatyti atsiskaitymo 
drausmės priemones ir atsižvelgti į 
Komisijos pogrupio – Atsiskaitymų ciklo 
derinimo darbo grupės darbą.

Or. en

Pakeitimas 182
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos
vertybinių popierių pardavimo gali
padidėti neatsiskaitymo ir nestabilumo 
rizika. Siekiant mažinti šią riziką, 
tikslinga taikyti proporcingus apribojimus 
nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių
pardavimui. Išsamiais apribojimais 
reikėtų atsižvelgti į įvairius susitarimus, 
šiuo metu sudaromus parduodant sutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius. Taip pat 
tikslinga įtraukti reikalavimus prekybos 
vietoms dėl supirkimo procedūrų ir baudų 
už neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
drausmės standartus.

(16) Nesutartų pasiskolinti vertybinių 
popierių pardavimas didina 
manipuliavimo rinka, neatsiskaitymo ir 
nestabilumo riziką. Dėl šios priežasties 
nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimas ir nepadengtos kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijos yra uždraustos. 
Tikslinga netaikyti apribojimų skolintų
vertybinių popierių pardavimui tik tuo 
atveju, kai parduodami anksčiau 
pasiskolinti vertybiniai popieriai arba 
skolos finansinė priemonė arba 
vertybiniai popieriai ar skolos finansinė 
priemonė, kurių skolinimasis yra 
garantuotas. Taip pat tikslinga įtraukti 
reikalavimus dėl supirkimo procedūrų ir 
baudų už neatsiskaitytus šių priemonių 
sandorius. Supirkimo procedūrų ir su 
pavėluotu atsiskaitymu susijusiais 
reikalavimais reikėtų nustatyti pagrindinius 
atsiskaitymo drausmės standartus.

Or. en

Pakeitimas 183
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika. 
Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais reikėtų 
atsižvelgti į įvairius susitarimus, šiuo metu 
sudaromus parduodant sutartus pasiskolinti 
vertybinius popierius. Taip pat tikslinga 

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika. 
Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais reikėtų 
atsižvelgti į įvairius susitarimus, šiuo metu 
sudaromus parduodant sutartus pasiskolinti 
vertybinius popierius. Taip pat tikslinga 



PE456.773v01-00 36/124 AM\853802LT.doc

LT

įtraukti reikalavimus prekybos vietoms dėl 
supirkimo procedūrų ir baudų už 
neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
drausmės standartus.

įtraukti reikalavimus prekybos vietoms dėl 
supirkimo procedūrų ir baudų už 
neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
drausmės standartus. Šiuo reglamentu 
neturėtų būti ribojama ar draudžiama 
turėti nepadengtų valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijų.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudus nepadengtas valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių 
pozicijas būtų daromas neigiamas poveikis valstybės skolos vertybinių popierių rinkų 
likvidumui ir toks draudimas būtų neproporcingas šių pozicijų keliamai sisteminei rizikai.

Pakeitimas 184
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika. 
Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais 
reikėtų atsižvelgti į įvairius susitarimus, 
šiuo metu sudaromus parduodant sutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius. Taip pat 
tikslinga įtraukti reikalavimus prekybos 
vietoms dėl supirkimo procedūrų ir baudų 
už neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika. 
Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Komisija turėtų atsižvelgti į 
įvairius susitarimus, šiuo metu sudaromus 
parduodant sutartus pasiskolinti vertybinius 
popierius. Taip pat tikslinga įtraukti 
reikalavimus prekybos vietoms dėl 
supirkimo procedūrų ir baudų už 
neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
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drausmės standartus. drausmės standartus. Vis dėlto priemonės, 
susijusios su atsiskaitymu ir supirkimais, 
turėtų būti įtrauktos į kitus Sąjungos 
teisės aktus, nesusijusius su skolintų 
vertybinių popierių pardavimu, nes jos 
taikomos ne vien skolintų vertybinių 
popierių pardavimui.

Or. en

Pagrindimas

Neatsiskaitymo klausimas yra svarbus ir jį reikia spręsti, tačiau veikiau horizontaliai nei 
vertikaliai. Esama daug įvairių praktinių priežasčių, dėl kurių neatsiskaitymas nėra susijęs 
vien su skolintų vertybinių popierių pardavimu. Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai 
neturi galimybių sužinoti, ar neatsiskaitymas yra susijęs su nesutartų pasiskolinti vertybinių 
popierių pardavimu. Atsiskaitymo drausmę reikėtų gerinti priimant teisės aktus dėl vertybinių 
popierių atsiskaitymų arba Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą.

Pakeitimas 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika. 
Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais 
reikėtų atsižvelgti į įvairius susitarimus, 
šiuo metu sudaromus parduodant sutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius. Taip pat 
tikslinga įtraukti reikalavimus prekybos 
vietoms dėl supirkimo procedūrų ir baudų 
už neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
drausmės standartus.

(16) Dėl nesutartų pasiskolinti akcijų ir 
valstybės skolos vertybinių popierių 
pardavimo gali padidėti neatsiskaitymo ir 
nestabilumo rizika. Siekiant mažinti 
susirūpinimą ir užtikrinti nuoseklius 
tarptautinius veiksmus, tikslinga pagrįsti 
skolintų vertybinių popierių pardavimą 
anksčiau pasiskolintais vertybiniais 
popieriais arba vertybiniais popieriais, 
kurių atveju esama pagrįstų priežasčių 
tikėti, kad šiuos vertybinius popierius bus 
galima pasiskolinti, atsižvelgiant į įvairius 
susitarimus, šiuo metu sudaromus 
parduodant sutartus pasiskolinti vertybinius 
popierius. Taip pat tikslinga įtraukti 
reikalavimus dėl supirkimo procedūrų ir 
baudų už neatsiskaitytus šių priemonių 
sandorius. Supirkimo procedūrų ir su 
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pavėluotu atsiskaitymu susijusiais 
reikalavimais reikėtų nustatyti pagrindinius 
atsiskaitymo drausmės standartus.

Or. en

Pakeitimas 186
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo didėja 
neatsiskaitymo ir rinkos nestabilumo 
rizika. Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga 
taikyti proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais reikėtų 
atsižvelgti į įvairius susitarimus, šiuo metu 
sudaromus parduodant sutartus pasiskolinti 
vertybinius popierius. Taip pat tikslinga 
įtraukti reikalavimus prekybos vietoms dėl 
supirkimo procedūrų ir baudų už 
neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
drausmės standartus.

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo didėja 
neatsiskaitymo ir rinkos nestabilumo 
rizika. Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga 
taikyti proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimui. Išsamiais apribojimais reikėtų 
atsižvelgti į įvairius susitarimus, šiuo metu 
sudaromus parduodant sutartus pasiskolinti 
vertybinius popierius. Turėtų būti 
draudžiama parduoti nesutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius ir 
apskritai skolintus vertybinius popierius, 
susijusius su žaliavomis, nes dėl jų 
negaunama jokios bendros ekonominės 
naudos ir kyla sisteminė rizika, kurios 
negalima iš anksto įvertinti ar atpažinti ir 
už kurią, skolintų vertybinių popierių 
pardavėjui neįvykdžius įsipareigojimų, 
ateityje atsakys pagrindinė sandorio šalis, 
o galiausiai ir vėl mokesčių mokėtojai. 
Jeigu reikia apdrausti su žaliavomis 
susijusią riziką, tai galima padaryti 
kitomis priemonėmis, pvz., ateities ir
pasirinkimo sandoriais. Taip pat tikslinga 
įtraukti reikalavimus prekybos vietoms dėl 
supirkimo procedūrų ir baudų už 
neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
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drausmės standartus.

Or. de

Pakeitimas 187
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Atsiskaitymo drausmės sistemos 
(supirkimas ir baudos) Sąjungoje 
egzistuoja jau daugelį metų. Atsiradus 
poreikiui suderinti šias sistemas ir 
platesnės apimties atsiskaitymų ciklo 
sistemas paskatino 2009 m. sukurti 
atsiskaitymų ciklo derinimo darbo grupę, į 
kurią pakviesti Komisijos ir pramonės 
atstovai.  Atsiskaitymų ciklo derinimo 
darbo grupės pogrupis šiuo metu svarsto, 
kaip suderinti supirkimo ir baudų 
sistemas visoje Sąjungoje. Tikimasi, kad 
šis pogrupis užbaigs savo darbą laiku ir 
pateiks informaciją Komisijai rengiant 
teisėkūros pasiūlymą dėl Centrinių 
vertybinių popierių depozitoriumų, kur 
bus išsamiai nurodyta, kaip tokios 
sistemos veiks.

Or. en

Pakeitimas 188
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Nepaisant to, kad atsiskaitymo 
drausmė yra svarbi puikiai veikiančių 
finansų rinkų dalis, pripažįstama, kad 
neatsiskaitymų priežastys yra įvairios ir 
susijusios ne tik su skolintų vertybinių 
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popierių pardavimu. Net jei atsiskaitymo 
drausmė, įskaitant baudas už pavėluotą 
atsiskaitymą ar kitas atitinkamas 
priemones, neturėtų būti įtraukta į šio 
reglamento taikymo sritį, Komisija iki 
2011 m. pabaigos turėtų pateikti 
konkrečių pasiūlymų šioje srityje, taip pat 
pateikti pasiūlymą sukurti darnų teisinį 
pagrindą centriniams vertybinių popierių 
depozitoriumams.

Or. en

Pagrindimas

Neatsiskaitymo klausimas yra svarbus ir jį reikia spręsti, tačiau veikiau horizontaliai nei 
vertikaliai. Esama daug įvairių praktinių priežasčių, dėl kurių neatsiskaitymas nėra susijęs 
vien su skolintų vertybinių popierių pardavimu. Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai 
neturi galimybių sužinoti, ar neatsiskaitymas yra susijęs su nesutartų pasiskolinti vertybinių 
popierių pardavimu. Atsiskaitymo drausmę reikėtų gerinti priimant teisės aktus dėl vertybinių 
popierių atsiskaitymų arba Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą.

Pakeitimas 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Bendra Sąjungos atsiskaitymo 
drausmė yra svarbi siekiant sukurti 
sklandžiai veikiančias Sąjungos finansų 
rinkas. Komisija 2011 m. turėtų pasiūlyti 
atskirą, platesnės apimties teisės aktą dėl 
atsiskaitymų, pagal kurį būtų sukurta 
Sąjungos atsiskaitymo drausmė, taip pat 
suderintos piniginių kompensacijų 
taisyklės, baudų sistema ir suderintos 
reikalavimų vykdymą užtikrinančios 
taisyklės, pavyzdžiui, supirkimo 
procedūros.

Or. en
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Pagrindimas

Sprendžiant neatsiskaitymo klausimą, būsimame ES teisės akte turėtų būti numatyta suderinta 
baudų sistema ir suderintos reikalavimų vykdymą užtikrinančios taisyklės, pavyzdžiui, 
supirkimo procedūros ir pinigines kompensacijas reglamentuojančios taisyklės. Toks 
Komisijos teisėkūros pasiūlymas turėtų būti grindžiamas 13 straipsnio nuostatomis, tačiau 
išplečiant 13 straipsnio nuostatų taikymo sritį ir įtraukiant tiek finansines priemones, tiek
prekybos vietas.

Pakeitimas 190
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriai turėtų 
būti pagrįsti draudimo interesų principu. 
Nepadengtos valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijos naudojamos siekiant 
užimti trumpąsias valstybės obligacijų 
pozicijas, sumažinti atitinkamų obligacijų 
rinkų likvidumą ir dirbtinai padidinti 
valstybių narių skolinimosi išlaidas, taip 
sumažinant jų gebėjimą refinansuoti 
įsiskolinimus krizės laikotarpiu. Todėl 
nepadengtos valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijos turėtų būti uždraustos.

Or. en

Pakeitimas 191
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriai turėtų 
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būti pagrįsti draudimo interesų principu, 
kartu pripažįstant, kad gali būti kitokių su 
suverenia valstybe susijusių interesų nei 
obligacijų įsigijimas.

Or. en

Pakeitimas 192
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Priemonėmis, susijusiomis su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais ir 
valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, 
įskaitant didesnį skaidrumą ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimo 
apribojimus, reikėtų nustatyti proporcingus 
reikalavimus ir kartu išvengti neigiamo 
poveikio valstybės obligacijų rinkų ir 
valstybės obligacijų atpirkimo rinkų 
likvidumui.

(17) Priemonėmis, susijusiomis su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais ir 
valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, 
įskaitant didesnį skaidrumą, reikėtų 
nustatyti proporcingus reikalavimus ir 
kartu išvengti neigiamo poveikio valstybės 
obligacijų rinkų ir valstybės obligacijų 
atpirkimo rinkų veiksmingumui.

Or. en

Pakeitimas 193
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Priemonėmis, susijusiomis su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais ir 
valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, 
įskaitant didesnį skaidrumą ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimo 
apribojimus, reikėtų nustatyti proporcingus 
reikalavimus ir kartu išvengti neigiamo 
poveikio valstybės obligacijų rinkų ir 

(17) Priemonėmis, susijusiomis su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais ir 
valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, 
įskaitant didesnį skaidrumą ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimo 
apribojimus, reikėtų nustatyti proporcingus 
reikalavimus ir kartu išvengti neigiamo 
poveikio valstybės obligacijų rinkų ir 
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valstybės obligacijų atpirkimo rinkų 
likvidumui.

valstybės obligacijų atpirkimo rinkų 
likvidumui. Valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandoriai yra teisėtai naudojami 
draudžiant riziką, kuri nėra tiesioginė 
rizika valstybės obligacijoms. Todėl šiuo 
reglamentu neturėtų būti ribojama ar 
draudžiama turėti nepadengtų valstybės 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pozicijų.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudus nepadengtas valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių 
pozicijas būtų daromas neigiamas poveikis valstybės skolos vertybinių popierių rinkų 
likvidumui ir toks draudimas būtų neproporcingas šių pozicijų keliamai sisteminei rizikai. Tai 
galėtų pareikalauti iš valstybių narių daug daugiau pastangų surasti lėšų viešosioms 
paslaugoms, pavyzdžiui, sveikatos priežiūrai, pensijoms ir socialinei apsaugai finansuoti.

Pakeitimas 194
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Priemonėmis, susijusiomis su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais ir 
valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, 
įskaitant didesnį skaidrumą ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimo 
apribojimus, reikėtų nustatyti proporcingus 
reikalavimus ir kartu išvengti neigiamo 
poveikio valstybės obligacijų rinkų ir 
valstybės obligacijų atpirkimo rinkų 
likvidumui.

(17) Priemonėmis, susijusiomis su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais ir
valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, 
įskaitant didesnį skaidrumą ir nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių pardavimo 
apribojimus, reikėtų nustatyti proporcingus 
reikalavimus ir kartu išvengti neigiamo 
poveikio valstybės obligacijų rinkų ir 
valstybės obligacijų atpirkimo rinkų 
likvidumui. Praktikoje valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandoriai yra dažnai ir teisėtai naudojami 
draudžiant riziką, kuri nėra tiesioginė 
rizika valstybės obligacijoms. Todėl šiuo 
reglamentu neturėtų būti draudžiama 
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naudoti nepadengtų valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijų.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudus ar apribojus nepadengtų valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijas būtų daromas neigiamas poveikis valstybės skolos vertybinių popierių 
rinkų likvidumui, o tai pareikalautų iš valstybių narių vyriausybių daugiau pastangų rasti lėšų 
viešosioms paslaugoms finansuoti ir būtų daromas didesnis spaudimas Europos mokesčių 
mokėtojams.

Pakeitimas 195
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Vis dažniau akcijomis leidžiama 
prekiauti įvairiose prekybos vietose 
Sąjungoje ir ne Sąjungoje. Be to, daug 
didelių ne Sąjungoje įsikūrusių įmonių 
akcijomis leidžiama prekiauti Sąjungos 
prekybos vietose. Siekiant efektyvumo, 
tam tikrų informacijos pranešimo ir 
atskleidimo reikalavimų tikslinga netaikyti 
vertybiniams popieriams, jei pagrindinė 
tos finansinės priemonės prekybos vieta 
yra ne Sąjungoje.

(18) Vis dažniau akcijomis leidžiama 
prekiauti įvairiose prekybos vietose 
Sąjungoje ir ne Sąjungoje. Be to, daug 
didelių ne Sąjungoje įsikūrusių įmonių 
akcijomis leidžiama prekiauti Sąjungos 
prekybos vietose. Siekiant efektyvumo 
tikslinga įtraukti ir vertybinius popierius, 
kai pagrindinė tos finansinės priemonės 
prekybos vieta yra ne Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos pranešimo ir atskleidimo reikalavimai taip pat veiksmingai gali būti taikomi 
vertybiniams popieriams, kai pagrindinė šios priemonės prekybos vieta yra ne Sąjungoje. Be 
to, taikant tokią išimtį būtų sudarytos sąlygos reguliaciniam arbitražui ir tai paskatintų verslą 
perkelti už Sąjungos ribų.
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Pakeitimas 196
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Rinkos formavimo veikla labai svarbi
užtikrinant Sąjungos rinkų likvidumą, o 
rinkos formuotojai turi įgyti trumpąsias 
pozicijas, kad galėtų vykdyti šią funkciją. 
Nustačius reikalavimus tokiai veiklai būtų 
labai sumažintos rinkos formuotojų 
galimybės užtikrinti likvidumą ir būtų 
daromas didelis neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkų efektyvumui. Be to, rinkos 
formuotojai retai turi reikšmingų 
trumpųjų pozicijų, nebent labai trumpam. 
Todėl tokia veikla užsiimantiems fiziniams 
arba juridiniams asmenims tikslinga 
netaikyti reikalavimų, kuriais būtų 
mažinamos jų galimybės atlikti šią 
funkciją ir kuriais dėl to būtų daromas 
neigiamas poveikis Sąjungos rinkoms. 
Siekiant nustatyti lygiaverčius trečiosios 
šalies subjektus, būtina taikyti trečiosios 
šalies rinkų lygiavertiškumo vertinimo 
procedūrą. Šią išimtį reikėtų taikyti įvairių 
rūšių rinkos formavimo veiklai, išskyrus 
prekybą savo sąskaita. Išimtį tikslinga 
taikyti ir tam tikroms pirminės rinkos 
operacijoms, pvz., susijusioms su valstybės 
skolos vertybiniais popieriais ir 
stabilizavimo sistemomis, nes šia svarbia 
veikla galima didinti rinkų veikimo 
efektyvumą. Kompetentingoms 
institucijoms reikėtų pranešti apie 
naudojimąsi išimtimis ir jos turėtų turėti 
įgaliojimą fiziniams arba juridiniams 
asmenims uždrausti naudotis išimtimi, jei 
jie netenkina atitinkamų išimties taikymo 
kriterijų. Be to, kompetentingos institucijos 
turėtų turėti galimybę prašyti fizinio arba 
juridinio asmens pateikti informaciją, kad 
galėtų stebėti, kaip jis naudojasi išimtimi.

(19) Rinkos formavimo veikla atlieka tam 
tikrą vaidmenį užtikrinant Sąjungos rinkų 
likvidumą; rinkos formuotojai turėtų 
nuolat teikti valiutų ir akcijų kursus ir 
taip užtikrinti gebėjimą prekiauti 
vertybiniais popieriais (rinkos likvidumą).
Esant veikiančiai rinkai parduoti galima 
tik rinkos formuotojų nustatytomis 
sąlygomis. Pagal biržos taisykles paprastai 
tik reikalaujama, kad rinkos formuotojai 
nurodytų mažiausią perkamų akcijų ar 
skolos vertybinių popierių kiekį. Be to, 
negalima viršyti iš anksto nustatyto 
didžiausio pirkimo ir pardavimo kainų 
skirtumo, tačiau taip pat nebūtina 
nurodyti tinkamos, pagal finansų 
matematiką nustatytos vertės. Priešingai, 
patys rinkos formuotojai gali nustatyti 
kainodaros reikalavimus. Jeigu rinkos 
formuotojai nutraukia veiklą ir neatsiima 
savo akcijų, tai antrinė rinka irgi tampa 
nelikvidi arba, kai prekiaujama per 
pagrindinę sandorio šalį, pastaroji turi 
padėti. Todėl tokia veikla užsiimantiems 
fiziniams arba juridiniams asmenims 
tikslinga taikyti atitinkamus reikalavimus. 
Siekiant nustatyti lygiaverčius trečiosios 
šalies subjektus, būtina taikyti trečiosios 
šalies rinkų lygiavertiškumo vertinimo 
procedūrą. Šią išimtį reikėtų taikyti įvairių 
rūšių rinkos formavimo veiklai, išskyrus 
prekybą savo sąskaita. Išimtį tikslinga 
taikyti ir tam tikroms pirminės rinkos 
operacijoms, pvz., susijusioms su valstybės 
skolos vertybiniais popieriais ir 
stabilizavimo sistemomis, nes šia svarbia 
veikla galima didinti rinkų veikimo 
efektyvumą. Kompetentingoms 
institucijoms reikėtų pranešti apie 
naudojimąsi išimtimis ir jos turėtų turėti 
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įgaliojimą fiziniams arba juridiniams 
asmenims uždrausti naudotis išimtimi, jei 
jie netenkina atitinkamų išimties taikymo 
kriterijų. Be to, kompetentingos institucijos 
turėtų turėti galimybę prašyti fizinio arba 
juridinio asmens pateikti informaciją, kad 
galėtų stebėti, kaip jis naudojasi išimtimi.

Or. de

Pakeitimas 197
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Rinkos formavimo veikla labai svarbi 
užtikrinant Sąjungos rinkų likvidumą, o 
rinkos formuotojai turi įgyti trumpąsias 
pozicijas, kad galėtų vykdyti šią funkciją. 
Nustačius reikalavimus tokiai veiklai būtų 
labai sumažintos rinkos formuotojų 
galimybės užtikrinti likvidumą ir būtų 
daromas didelis neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkų efektyvumui. Be to, rinkos 
formuotojai retai turi reikšmingų trumpųjų 
pozicijų, nebent labai trumpam. Todėl 
tokia veikla užsiimantiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims tikslinga netaikyti 
reikalavimų, kuriais būtų mažinamos jų 
galimybės atlikti šią funkciją ir kuriais dėl 
to būtų daromas neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkoms. Siekiant nustatyti 
lygiaverčius trečiosios šalies subjektus, 
būtina taikyti trečiosios šalies rinkų 
lygiavertiškumo vertinimo procedūrą. Šią 
išimtį reikėtų taikyti įvairių rūšių rinkos 
formavimo veiklai, išskyrus prekybą savo 
sąskaita. Išimtį tikslinga taikyti ir tam 
tikroms pirminės rinkos operacijoms, pvz., 
susijusioms su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais ir stabilizavimo 
sistemomis, nes šia svarbia veikla galima 
didinti rinkų veikimo efektyvumą. 
Kompetentingoms institucijoms reikėtų 

(19) Rinkos formavimo veikla labai svarbi 
užtikrinant Sąjungos rinkų likvidumą, o 
rinkos formuotojai turi įgyti trumpąsias 
pozicijas, kad galėtų vykdyti šią funkciją. 
Nustačius reikalavimus tokiai veiklai būtų 
labai sumažintos rinkos formuotojų 
galimybės užtikrinti likvidumą ir būtų 
daromas didelis neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkų efektyvumui. Be to, rinkos 
formuotojai retai turi reikšmingų trumpųjų 
pozicijų, nebent labai trumpam. Todėl 
tokia veikla užsiimantiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims tikslinga netaikyti 
reikalavimų, kuriais būtų mažinamos jų 
galimybės atlikti šią funkciją ir kuriais dėl 
to būtų daromas neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkoms. Siekiant nustatyti 
lygiaverčius trečiosios šalies subjektus, 
būtina taikyti trečiosios šalies rinkų 
lygiavertiškumo vertinimo procedūrą. Šią 
išimtį reikėtų taikyti įvairių rūšių rinkos 
formavimo veiklai, kuri padeda užtikrinti 
tikslinį likvidumą. Išimtį tikslinga taikyti ir 
pirminės rinkos operacijoms, pvz., 
susijusioms su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais ir stabilizavimo 
sistemomis, nes šia svarbia veikla galima 
didinti rinkų veikimo efektyvumą. 
Kompetentingoms institucijoms reikėtų 
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pranešti apie naudojimąsi išimtimis ir jos 
turėtų turėti įgaliojimą fiziniams arba 
juridiniams asmenims uždrausti naudotis 
išimtimi, jei jie netenkina atitinkamų 
išimties taikymo kriterijų. Be to, 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybę prašyti fizinio arba juridinio 
asmens pateikti informaciją, kad galėtų 
stebėti, kaip jis naudojasi išimtimi.

pranešti apie naudojimąsi išimtimis ir jos 
turėtų turėti įgaliojimą fiziniams arba 
juridiniams asmenims uždrausti naudotis 
išimtimi, jei jie netenkina atitinkamų 
išimties taikymo kriterijų. Be to, 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybę prašyti fizinio arba juridinio 
asmens pateikti informaciją, kad galėtų 
stebėti, kaip jis naudojasi išimtimi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti šį reglamentą su Finansinių priemonių rinkų direktyva, turėtų būti įtraukta 
bet kokia prekybos veikla, kuri gali būti laikoma rinkos formavimo veikla, pvz., kai viešai 
neskelbiamas kursas arba vykdoma abipusė prekyba tarp rinkos formuotojų, kai viena pusė 
tenkina kitos pusės poreikį prekiauti kliento vardu; arba jai pasitraukus.

Pakeitimas 198
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą toje 
prekybos vietoje, kad prireikus galėtų 
skubiai įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 
24 valandų laikotarpiu nevaldomai 
nekristų atitinkamos finansinės priemonės 
kaina.

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai, kompetentinga institucija turėtų taip 
pat turėti galimybę laikinai apriboti 
atitinkamos skolintos finansinės priemonės 
pardavimą, kad prireikus galėtų skubiai 
įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 
nevaldomai nekristų atitinkamos finansinės 
priemonės kaina.

Or. en
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Pakeitimas 199
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą toje 
prekybos vietoje, kad prireikus galėtų 
skubiai įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 
24 valandų laikotarpiu nevaldomai 
nekristų atitinkamos finansinės priemonės 
kaina.

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą, kad 
prireikus galėtų skubiai įsikišti, siekdama 
užtikrinti, kad nevaldomai nekristų 
atitinkamos finansinės priemonės kaina.
Prekybos apribojimo laikotarpis turėtų 
būti nustatomas atsižvelgiant į rinkos 
sutrikdymo mastą.

Or. en

Pakeitimas 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą toje 
prekybos vietoje, kad prireikus galėtų 
skubiai įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 
24 valandų laikotarpiu nevaldomai nekristų 
atitinkamos finansinės priemonės kaina.

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje ir atsiradus 
pagrįstam susirūpinimui dėl galimos 
sisteminės problemos vietos arba 
Sąjungos mastu, kompetentinga institucija 
turėtų taip pat turėti galimybę laikinai 
apriboti atitinkamos skolintos finansinės 
priemonės pardavimą savo jurisdikcijos 
ribose arba pareikalauti tokio apribojimo 
kitose šalyse, kad prireikus galėtų skubiai 
įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 24 valandų 
laikotarpiu nevaldomai nekristų 
atitinkamos finansinės priemonės kaina.

Or. en
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Pakeitimas 201
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą toje 
prekybos vietoje, kad prireikus galėtų 
skubiai įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 
24 valandų laikotarpiu nevaldomai nekristų 
atitinkamos finansinės priemonės kaina.

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą toje 
prekybos vietoje, kad prireikus galėtų 
skubiai įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 
laikotarpiu, kuris atitinka finansų rinkos 
sutrikimų sunkumo laipsnį, nevaldomai 
nekristų atitinkamos finansinės priemonės 
kaina.

Or. de

Pakeitimas 202
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Kai neigiamas įvykis arba pokytis 
susidaro daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje arba turi kitą tarpvalstybinį poveikį, 
svarbu, kad kompetentingos institucijos 
išsamiai konsultuotųsi ir glaudžiai 
bendradarbiautų. Tokiomis aplinkybėmis 
EVPRI turėtų imtis pagrindinio 
koordinavimo vaidmens ir siekti užtikrinti 
kompetentingų institucijų veiksmų 
nuoseklumą. Atlikti tokį vaidmenį padės 
EVPRI sudėtis, t. y. tai, kad joje bus 
atstovaujama kompetentingoms 
institucijoms.

(23) Kai neigiamas įvykis arba pokytis 
susidaro daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje arba turi kitą tarpvalstybinį poveikį, 
svarbu, kad kompetentingos institucijos 
išsamiai konsultuotųsi ir glaudžiai 
bendradarbiautų. Tokiomis aplinkybėmis 
EPI (EVPRI) turėtų imtis pagrindinio 
koordinavimo vaidmens ir užtikrinti 
kompetentingų institucijų veiksmų 
nuoseklumą. Atlikti tokį vaidmenį padės 
EPI (EVPRI) sudėtis, t. y. tai, kad joje bus 
atstovaujama kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 203
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kompetentingų institucijų ir EVPRI
intervenciniai įgaliojimai apriboti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo ir 
kitus sandorius turėtų būti tik laikini ir jais 
reikėtų naudotis tik tiek laiko ir tokiu 
mastu, kiek būtina mažinant konkrečią 
grėsmę.

(27) Kompetentingų institucijų 
intervenciniai įgaliojimai apriboti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo ir 
kitus sandorius turėtų būti tik laikini ir jais 
reikėtų naudotis tik tiek laiko ir tokiu 
mastu, kiek būtina mažinant konkrečią 
grėsmę.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimai įsikišti į valstybės narės rinką turėtų būti suteikti tik tokiai kompetentingai 
institucijai, kuri geriausiai pažįsta vietos rinką, todėl vadovaujantis EVPRI reglamento 
(1095/2010) nuostatomis EVPRI neturėtų turėti įgaliojimų įsikišti.

Pakeitimas 204
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai reikėtų suteikti bendrąjį 
įgaliojimą tirti su skolintų vertybinių 
popierių pardavimu arba kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių naudojimu susijusį klausimą ar 
praktiką, kad ji įvertintų, ar dėl šio 
klausimo arba praktikos nekyla galima 
grėsmė finansiniam stabilumui arba 
pasitikėjimui rinka. Atlikusi tokį tyrimą, 
EVPRI turėtų paskelbti ataskaitą su jo 
išvadomis.

(29) EPI (Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucijai) reikėtų suteikti bendrąjį 
įgaliojimą tirti su skolintų vertybinių 
popierių pardavimu arba kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių naudojimu susijusį klausimą ar 
praktiką, kad ji įvertintų, ar dėl šio 
klausimo arba praktikos nekyla galima 
grėsmė finansiniam stabilumui arba 
pasitikėjimui rinka. Atlikusi tokį tyrimą, 
ESA (EVPRI) turėtų paskelbti ataskaitą su 
jo išvadomis ir, jeigu EPI (EVPRI) mano, 
kad priemonę reikėtų įgyvendinti 
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Sąjungos lygmeniu, jos sprendimas 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
turėtų būti privalomas.

Or. en

Pakeitimas 205
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Šiuo reglamentu laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, kurie visų 
pirma pripažinti Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į 
asmens duomenų apsaugą, pripažintos 
Sutarties 16 straipsnyje ir Chartijos 8 
straipsnyje. Visų pirma su reikšmingomis 
grynosiomis trumposiomis pozicijomis 
susijęs skaidrumas, įskaitant viešą 
informacijos atskleidimą, kaip numatyta 
šiuo reglamentu, yra būtinas dėl finansų 
rinkos stabilumo ir investuotojų apsaugos 
priežasčių. Šis skaidrumas reguliavimo 
institucijoms sudarys sąlygas stebėti 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
naudojimą piktnaudžiavimo tikslais ir 
pasekmes tinkamam rinkų veikimui. Be to, 
šis skaidrumas gali padėti išvengti 
informacijos asimetrijos užtikrinant, kad 
visi rinkos dalyviai būtų pakankamai 
informuojami apie tai, kaip skolintų 
vertybinių popierių pardavimas veikia 
kainas. Visais atvejais keisdamosi 
informacija arba ją perduodamos, 
kompetentingos institucijos turėtų laikytis 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo17 nustatytų 
asmens duomenų perdavimo taisyklių. 
Visais atvejais keisdamasi informacija arba 
ją perduodama, EVPRI turėtų laikytis 

(31) Šiuo reglamentu laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, kurie visų 
pirma pripažinti Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į 
asmens duomenų apsaugą, pripažintos 
Sutarties 16 straipsnyje ir Chartijos 8 
straipsnyje. Visų pirma su reikšmingomis 
grynosiomis trumposiomis pozicijomis 
susijęs skaidrumas, įskaitant viešą 
informacijos atskleidimą virš tam tikros 
ribos, kaip numatyta šiuo reglamentu, yra 
būtinas dėl finansų rinkos stabilumo ir 
investuotojų apsaugos priežasčių. Šis 
skaidrumas reguliavimo institucijoms 
sudarys sąlygas stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo naudojimą 
piktnaudžiavimo tikslais ir pasekmes 
tinkamam rinkų veikimui. Be to, šis 
skaidrumas gali padėti išvengti 
informacijos asimetrijos užtikrinant, kad 
visi rinkos dalyviai būtų pakankamai 
informuojami apie tai, kaip skolintų 
vertybinių popierių pardavimas veikia 
kainas. Visais atvejais keisdamosi 
informacija arba ją perduodamos, 
kompetentingos institucijos turėtų laikytis 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo17 nustatytų 
asmens duomenų perdavimo taisyklių. 
Visais atvejais keisdamasi informacija arba 



PE456.773v01-00 52/124 AM\853802LT.doc

LT

2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo18, kuris turėtų būti 
visapusiškai taikomas asmens duomenų 
tvarkymui šio reglamento tikslais, 
nustatytų asmens duomenų perdavimo 
taisyklių.

ją perduodama, EPI (EVPRI) turėtų 
laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo18, kuris turėtų būti 
visapusiškai taikomas asmens duomenų 
tvarkymui šio reglamento tikslais, 
nustatytų asmens duomenų perdavimo 
taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 206
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybės narės turėtų nustatyti už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų 
sankcijų taisykles ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Šios sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

(32) Remdamosi EPI (EVPRI) 
patvirtintomis gairėmis ir atsižvelgdamos į 
Komisijos komunikatą dėl sankcijų 
taikymo režimų finansinių paslaugų 
sektoriuje griežtinimo, valstybės narės 
turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus taikytinų baudų taisykles ir 
užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios baudos
turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasios. Sąjungoje taip pat turėtų būti 
sukurta suderinta baudų sistema.

Or. en

Pakeitimas 207
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės jau yra 
nustačiusios skolintų vertybinių popierių 

(37) Kai kurios valstybės narės jau yra 
nustačiusios skolintų vertybinių popierių 
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pardavimo apribojimus, o tam, kad būtų 
galima tinkamai taikyti nustatytiną 
sistemą, reikia priimti numatomus 
deleguotuosius teisės aktus ir privalomus 
techninius standartus, todėl būtina palikti 
pakankamai laiko,

pardavimo apribojimus, todėl reikia kuo 
greičiau Sąjungos mastu priimti
veiksmingą reglamentą ir jį įgyvendinti. 
Nuolatinis rinkų nestabilumas ir didžiulis 
pavojus, kurį prekybos kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandoriais praktika kelia ekonominiam ir 
politiniam Sąjungos integracijos 
pagrindui, skatina kuo greičiau nustatyti 
griežtas prekybos skolintais vertybiniais 
popieriais ir kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 208
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės jau yra 
nustačiusios skolintų vertybinių popierių 
pardavimo apribojimus, o tam, kad būtų 
galima tinkamai taikyti nustatytiną 
sistemą, reikia priimti numatomus 
deleguotuosius teisės aktus ir privalomus 
techninius standartus, todėl būtina palikti 
pakankamai laiko,

(37) Kai kurios valstybės narės jau yra 
nustačiusios skolintų vertybinių popierių 
pardavimo apribojimus, todėl visoje 
Sąjungoje taikomas reglamentas turėtų 
įsigalioti kuo greičiau. To reikia dar ir 
todėl, kad rinkos vis dar nestabilios, ir kad 
esama problemų, susijusių su valstybės 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriais, taigi Sąjungai itin 
skubus stabilizavimo, kurio siekiama 
reglamentu, klausimas.

Or. de

Pakeitimas 209
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) finansinėms priemonėms, kuriomis 
leista prekiauti Sąjungos prekybos vietose, 
įskaitant priemones, kuriomis prekiaujama 
ne prekybos vietose;

(1) finansinėms priemonėms, kuriomis 
leista prekiauti Sąjungos prekybos vietose 
arba kurios platinamos uždaruoju būdu, 
įskaitant priemones, kuriomis prekiaujama 
ne prekybos vietose;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktos visos parduodamos finansinės priemonės – tiek priemonės, kuriomis 
leista prekiauti prekybos vietoje, tiek uždaruoju būdu platinamos priemonės. Palikus šią 
nuostatą, atsirastų reguliacinis arbitražas ir būtų sukurtos nevienodos sąlygos.

Pakeitimas 210
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybės narės arba Sąjungos 
išleistoms skolos finansinėms priemonėms 
ir Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnio 4–10 punktuose nurodytoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
susijusioms su tokiomis valstybės narės 
arba Sąjungos išleistomis skolos 
finansinėmis priemonėmis arba valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu.

(3) valstybės narės arba Sąjungos arba 
sistemai svarbios institucijos, turinčios 
buveinę ar įsikūrusios Sąjungoje,
išleistoms skolos finansinėms priemonėms 
ir Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnio 4–10 punktuose nurodytoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
susijusioms su tokiomis valstybės narės 
arba Sąjungos išleistomis skolos 
finansinėmis priemonėmis arba valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu.

Or. de
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Pakeitimas 211
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybės narės arba Sąjungos 
išleistoms skolos finansinėms priemonėms 
ir Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnio 4–10 punktuose nurodytoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
susijusioms su tokiomis valstybės narės 
arba Sąjungos išleistomis skolos 
finansinėmis priemonėmis arba valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į reglamento taikymo sritį ES arba valstybės narės skolos finansinės priemonės turėtų būti 
įtrauktos tik tuo atveju, jei: 1) 12 straipsnis netaikomas šioms priemonėms, 2) į EVPRI 
įgaliojimų veikti ekstremalių situacijų atveju sritį nepatenka šios priemonės ir 3) 
kompetentingos institucijos gali priimti sprendimus dėl apribojimų, susijusių su kitų valstybių 
narių valstybės skolos vertybiniais popieriais, kuriais tik būtų pritariama tiems patiems 
apribojimams, dėl kurių nusprendė atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 212
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybės narės arba Sąjungos 
išleistoms skolos finansinėms priemonėms 
ir Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnio 4–10 punktuose nurodytoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
susijusioms su tokiomis valstybės narės 
arba Sąjungos išleistomis skolos 
finansinėmis priemonėmis arba valstybės 

(3) valstybės narės arba Sąjungos 
išleistoms skolos finansinėms priemonėms 
ir Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnio 4–10 punktuose nurodytoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
susijusioms arba susietoms su tokiomis 
valstybės narės arba Sąjungos išleistomis 
skolos finansinėmis priemonėmis.
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narės arba Sąjungos įsipareigojimu.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, ką reiškia išvestinės skolos finansinės priemonės, ir išbraukiama neaiški 
nuoroda į valstybės narės arba Sąjungos įsipareigojimą, kuris galėtų reikšti bet kokį 
įsipareigojimą ir nėra susijęs tik su finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 213
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybės narės arba Sąjungos 
išleistoms skolos finansinėms priemonėms 
ir Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnio 4–10 punktuose nurodytoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
susijusioms su tokiomis valstybės narės 
arba Sąjungos išleistomis skolos 
finansinėmis priemonėmis arba valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu.

(3) valstybės narės arba Sąjungos 
išleistoms skolos finansinėms priemonėms 
ir Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnio 4–10 punktuose nurodytoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
susijusioms su tokiomis valstybės narės 
arba Sąjungos išleistomis skolos 
finansinėmis priemonėmis arba valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu, arba 
su Sąjungoje buveinę turinčios ar įsteigtos 
sistemai svarbios institucijos išleistu 
skoliniu įsipareigojimu.

Or. en

Pakeitimas 214
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoris – išvestinių finansinių 
priemonių sandoris, kurio viena šalis moka 

(c) kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoris – išvestinių finansinių 
priemonių sandoris, kurio viena šalis moka 
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mokestį kitai šaliai už kompensaciją arba 
mokėjimą pagrindinio subjekto 
įsipareigojimų neįvykdymo arba su tuo 
pagrindiniu subjektu susijusio kredito 
įvykio atveju, ir bet kuris kitas išvestinių 
finansinių priemonių sandoris, turintis 
panašų ekonominį poveikį;

mokestį kitai šaliai už kompensaciją arba 
mokėjimą pagrindinio subjekto 
įsipareigojimų neįvykdymo arba su tuo 
pagrindiniu subjektu susijusio kredito 
įvykio atveju;

Or. en

Pagrindimas

Teiginys „bet kuris kitas išvestinių finansinių priemonių sandoris, turintis panašų ekonominį 
poveikį“ yra neaiškus ir nėra svarbus šiame kontekste. Jis turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 215
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) rinkos formavimo veikla –
15 straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla;

(k) rinkos formavimo veikla – veikla, kurią 
vykdo investicinės įmonės, trečiosios 
šalies subjektai arba vietos įmonės, kurios 
yra trečiosios šalies prekybos vietos arba 
rinkos narės, kurių teisės ir priežiūros 
sistema Komisijos pripažinta lygiaverte 
pagal 15 straipsnio 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų, atliekant 
bet kurią iš šių funkcijų:

Or. en

Pagrindimas

Tekstui reikalingas geresnis paaiškinimas, susijęs su tuo, kas  turima omenyje kalbant apie 
skirtingą rinkos formavimo veiklą.
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Pakeitimas 216
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punkto i papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sinchroniškai skelbia pastovius 
palyginamo dydžio pasiūlos ir paklausos 
kursus konkurencingomis kainomis, tokiu 
būdu reguliariai ir nuolat užtikrindamos 
rinkos likvidumą;

Or. en

Pagrindimas

Tekstui reikalingas geresnis paaiškinimas, susijęs su tuo, kas turima omenyje kalbant apie 
skirtingą rinkos formavimo veiklą.

Pakeitimas 217
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punkto ii papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) vykdant įprastą veiklą, vykdo klientų 
pavedimus arba jų prekiavimo prašymus,

Or. en

Pagrindimas

Tekstui reikalingas geresnis paaiškinimas, susijęs su tuo, kas turima omenyje kalbant apie 
skirtingą rinkos formavimo veiklą.
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Pakeitimas 218
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punkto iii papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) apdraudžia šiais užsakymų įvykdymais 
sukuriamas pozicijas pagal ii) punktą,

Or. en

Pagrindimas

Tekstui reikalingas geresnis paaiškinimas, susijęs su tuo, kas turima omenyje kalbant apie 
skirtingą rinkos formavimo veiklą.

Pakeitimas 219
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) pagrindinė prekybos vieta (kai 
kalbama apie akciją) – tos akcijos
didžiausios apyvartos prekybos vieta;

(m) pagrindinė prekybos vieta (kai 
kalbama apie vertybinius popierius) – tų
vertybinių popierių didžiausios apyvartos 
prekybos vieta;

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vietose prekiaujama ne tik vertybiniais popieriais.

Pakeitimas 220
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies p punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) skolintos finansinės priemonės 
pardavimas (kai kalbama apie akciją arba 
skolos vertybinį popierių) – pardavimo 
susitarimo sudarymo metu pardavėjui 
nepriklausančios bet kokios akcijos arba 
bet kokio skolos vertybinio popieriaus 
pardavimas, įskaitant pardavimą, kai
pardavimo susitarimo sudarymo metu 
pardavėjas yra pasiskolinęs arba susitaręs 
pasiskolinti akciją arba skolos vertybinį 
popierių, kad galėtų jį pateikti 
atsiskaitydamas;

(p) skolintos finansinės priemonės 
pardavimas (kai kalbama apie finansinę 
priemonę) – bet kokios pardavėjui 
nepriklausančios finansinės priemonės 
pardavimas ir bet koks pardavimas, 
atliktas pristatant finansinę priemonę, 
kurią pardavėjas pasiskolino ar kuri buvo 
pristatyta jo sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 221
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies p punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) skolintos finansinės priemonės 
pardavimas (kai kalbama apie akciją arba 
skolos vertybinį popierių) – pardavimo 
susitarimo sudarymo metu pardavėjui 
nepriklausančios bet kokios akcijos arba 
bet kokio skolos vertybinio popieriaus 
pardavimas, įskaitant pardavimą, kai 
pardavimo susitarimo sudarymo metu 
pardavėjas yra pasiskolinęs arba susitaręs 
pasiskolinti akciją arba skolos vertybinį 
popierių, kad galėtų jį pateikti 
atsiskaitydamas;

p) skolintos finansinės priemonės 
pardavimas (kai kalbama apie akciją arba 
skolos vertybinį popierių) – pardavimo 
susitarimo sudarymo metu pardavėjui 
nepriklausančios bet kokios akcijos arba 
bet kokio skolos vertybinio popieriaus 
pardavimas, įskaitant pardavimą, kai 
pardavimo susitarimo sudarymo metu 
pardavėjas yra pasiskolinęs akciją arba 
skolos vertybinį popierių. Nesutartas 
pasiskolinti finansines priemones 
parduoti draudžiama.

Or. de

Pakeitimas 222
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies p punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) skolintos finansinės priemonės 
pardavimas (kai kalbama apie akciją arba 
skolos vertybinį popierių) – pardavimo 
susitarimo sudarymo metu pardavėjui 
nepriklausančios bet kokios akcijos arba 
bet kokio skolos vertybinio popieriaus 
pardavimas, įskaitant pardavimą, kai 
pardavimo susitarimo sudarymo metu 
pardavėjas yra pasiskolinęs arba susitaręs 
pasiskolinti akciją arba skolos vertybinį 
popierių, kad galėtų jį pateikti 
atsiskaitydamas;

(p) skolintos finansinės priemonės 
pardavimas (kai kalbama apie akciją arba 
skolos vertybinį popierių) – pardavimo 
susitarimo sudarymo metu pardavėjui 
nepriklausančios bet kokios akcijos arba 
bet kokio skolos vertybinio popieriaus 
pardavimas, įskaitant pardavimą, kai 
pardavimo susitarimo sudarymo metu 
pardavėjas yra pasiskolinęs akciją arba 
skolos vertybinį popierių, kad galėtų jį 
pateikti atsiskaitydamas;

Or. en

Pakeitimas 223
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies r punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(r) prekybos vieta – reguliuojama rinka 
arba daugiašalė prekybos sistema 
Sąjungoje;

(r) prekybos vieta – tai reguliuojama rinka, 
daugiašalė prekybos sistema (DPS) arba 
finansų tarpininkas, veikiantis pagal savo 
galimybes ir, kur tai taikytina, panašias į 
reguliuojamos rinkos arba DPS funkcijas 
atliekanti sistema ne Bendrijos 
teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas apibrėžimas yra per daug ribotas. Prekybos vietos apibrėžtis šiame reglamente turi 
derėti su finansinių priemonių rinkų direktyva (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/39/EB). Apibrėžtis turi būti patvirtinta atsižvelgiant į Finansinių priemonių rinkos 
direktyvos persvarstymą.
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Pakeitimas 224
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies s a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) tesėtas savininkas – akcininkas, 
obligacijų turėtojas ar kitų finansinių 
priemonių turėtojas, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose, pagal 
kuriuos yra sudaromi atitinkami 
vertybiniai popieriai.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingos teisinės sąvokos turi būti pateiktos atsižvelgiant į turimą finansinę priemonę. Tik 
susiejus su nacionaline teise (3 straipsnio 2 dalimi) įgauna atitinkamą reikšmę.

Pakeitimas 225
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies s a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) nepadengtas terminuotas pardavimas 
atsižvelgiant į finansinę priemonę –
reiškia terminuotą finansinės priemonės 
pardavimą, kai pardavėjas yra 
pasiskolinęs arba susitaręs pasiskolinti, 
prieš pateikdamas terminuoto pardavimo 
užsakymą ar jo pateikimo metu, finansinę 
priemonę, kuri turi būti pristatyta 
pirkėjui.

Or. en
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Pakeitimas 226
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, laikoma pozicija, kuri atsiranda 
vienu iš šių būdų:

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu, 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
arba valstybių narių arba Sąjungos 
finansinių rinkų indeksais, laikoma 
pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių būdų:

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytame reglamente taip pat turi būti apsvarstomos kitos priemonės, padedančios užimti 
pozicijas valstybių narių finansų rinkos veikloje (pvz., kalbant apie indeksų fondus, pagrįstus 
vertybinių popierių rinkos indeksais, ir išvestines priemones, grindžiamas šiais fondais) arba 
Europos erdvės finansų rinkos veikloje (pvz., kalbant apie indeksų fondus, daugiausiai 
grindžiamus palankiai kapitalizuotomis Europos saugių investicijų bendrovėmis, ir apie  
išvestines priemones, grindžiamas šiais fondais).

Pakeitimas 227
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, laikoma pozicija, kuri atsiranda 
vienu iš šių būdų:

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais (b punkto atveju, remiantis su 
delta suderintu koeficientu) , laikoma 
pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių būdų:

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis kelių ES reguliavimo institucijų patvirtintomis pozicijomis dėl skolintų akcijų 
pardavimo atskleidimo režimų, grynųjų pozicijų apskaičiavimas turi vykti remiantis su delta 
koeficientu suderintais pagrindais (geriau nei nominaliais) siekiant tiksliau atspindėti 
interesų ekonominę poziciją naudojant išvestines finansines priemones.  Labiau šią 
informaciją naudos reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 228
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, laikoma pozicija, kuri atsiranda 
vienu iš šių būdų:

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos skolos vertybiniais popieriais, 
laikoma pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių 
būdų:

Or. de

Pakeitimas 229
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parduodant skolintą įmonės išleistą 
akciją arba valstybės narės arba Sąjungos 
išleistą skolos finansinę priemonę;

(a) parduodant skolintą įmonės išleistą 
vertybinį popierių arba valstybės narės 
arba Sąjungos išleistą skolos finansinę 
priemonę;

Or. en



AM\853802LT.doc 65/124 PE456.773v01-00

LT

Pakeitimas 230
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parduodant skolintą įmonės išleistą 
akciją arba valstybės narės arba Sąjungos 
išleistą skolos finansinę priemonę;

(a) parduodant skolintą įmonės išleistą 
akciją arba valstybės narės, Sąjungos arba 
sistemiškai svarbios institucijos išleistą 
skolos finansinę priemonę;

Or. en

Pakeitimas 231
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parduodant skolintą įmonės išleistą 
akciją arba valstybės narės arba Sąjungos 
išleistą skolos finansinę priemonę;

a) turint įmonės išleistą akciją arba 
valstybės narės arba Sąjungos, ar sistemai 
svarbios institucijos išleistą skolos 
finansinę priemonę;

Or. de

Pakeitimas 232
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant sandorį, kuriuo sukuriama 
finansinė priemonė, nenurodyta a punkte, 
arba kuris susijęs su tokia priemone, o 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei sumažėtų šios 
akcijos arba skolos finansinės priemonės 

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant finansinės priemonės sandorį, 
kuri nenurodyta a punkte, kur tiesioginis 
sandorio tikslas arba vienas iš tiesioginių
tikslų yra suteikti finansinį pranašumą tam 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, jei 
sumažėtų šios akcijos arba skolos 
finansinės priemonės kaina arba vertė.
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kaina arba vertė.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis kelių ES reguliavimo institucijų patvirtintomis pozicijomis dėl skolintų akcijų 
pardavimo atskleidimo režimų, grynųjų pozicijų apskaičiavimas turi vykti remiantis su delta 
koeficientu suderintais pagrindais (geriau nei nominaliais) siekiant tiksliau atspindėti 
interesų ekonominę poziciją naudojant išvestines finansines priemones.  Labiau šią 
informaciją naudos reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 233
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant sandorį, kuriuo sukuriama 
finansinė priemonė, nenurodyta a punkte, 
arba kuris susijęs su tokia priemone, o 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei sumažėtų šios
akcijos arba skolos finansinės priemonės 
kaina arba vertė.

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant sandorį, kuriuo sukuriama 
finansinė priemonė, nenurodyta a punkte, 
arba kuris susijęs su tokia priemone, o 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei sumažėtų šio 
vertybinio popieriaus, skolos finansinės 
priemonės ar indekso kaina arba vertė.

Or. en

Pakeitimas 234
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant sandorį, kuriuo sukuriama 
finansinė priemonė, nenurodyta a punkte, 
arba kuris susijęs su tokia priemone, o 

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant finansinės priemonės, 
nenurodytos a punkte, sandorį, kai 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
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sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei sumažėtų šios 
akcijos arba skolos finansinės priemonės 
kaina arba vertė.

suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei sumažėtų šios 
akcijos arba skolos finansinės priemonės
kaina arba vertė.

Or. en

Pagrindimas

Yra neaišku, kas yra norima pasakyti žodžiais „kuriuo sukuriama finansinė priemonė, 
nenurodyta a punkte, arba kuris susijęs su tokia priemone“.

Pakeitimas 235
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
laikoma pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių 
būdų:

2. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu, 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
arba valstybių narių arba Sąjungos 
finansinių rinkų indeksais, laikoma 
pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių būdų:

Or. en

Pakeitimas 236
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
laikoma pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių 

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais (b 
punkto atveju, remiantis su delta 
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būdų: suderintu koeficientu), laikoma pozicija, 
kuri atsiranda vienu iš šių būdų:

Or. en

Pagrindimas

Remiantis kelių ES reguliavimo institucijų patvirtintomis pozicijomis dėl skolintų akcijų 
pardavimo atskleidimo režimų, grynųjų pozicijų apskaičiavimas turi vykti remiantis su delta 
koeficientu suderintais pagrindais (geriau nei nominaliais) siekiant tiksliau atspindėti 
interesų ekonominę poziciją naudojant išvestines finansines priemones.  Labiau šią 
informaciją naudos reguliavimo institucijos.

Pakeitimas 237
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
laikoma pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių 
būdų:

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
skolos priemonių vertybiniais popieriais, 
laikoma pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių 
būdų:

Or. en

Pakeitimas 238
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
laikoma pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių 
būdų:

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
skolos vertybiniais popieriais, laikoma 
pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių būdų:
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Or. de

Pakeitimas 239
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) turint įmonės išleistą akciją arba 
valstybės narės arba Sąjungos išleistą 
skolos finansinę priemonę;

(a) turint įmonės išleistus vertybinius 
popierius arba valstybės narės arba 
Sąjungos išleistą skolos finansinę 
priemonę;

Or. en

Pakeitimas 240
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turint įmonės išleistą akciją arba 
valstybės narės arba Sąjungos išleistą 
skolos finansinę priemonę;

a) turint įmonės išleistą akciją arba 
valstybės narės arba Sąjungos, arba 
sistemai svarbios institucijos išleistą 
skolos finansinę priemonę;

Or. de

Pakeitimas 241
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant sandorį, kuriuo sukuriama
finansinė priemonė, nenurodyta a punkte, 
arba kuris susijęs su tokia priemone, o 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant sandorį, kuriuo sukuriama 
finansinė priemonė, nenurodyta a punkte, 
arba kuris susijęs su tokia priemone, o 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
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suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei padidėtų šios 
akcijos arba skolos finansinės priemonės 
kaina arba vertė.

suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei sumažėtų šių 
vertybinių popierių, skolos finansinės 
priemonės ar su indeksu susijusios 
priemonės kaina arba vertė.

Or. en

Pakeitimas 242
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant sandorį, kuriuo sukuriama 
finansinė priemonė, nenurodyta a punkte, 
arba kuris susijęs su tokia priemone, o 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei padidėtų šios 
akcijos arba skolos finansinės priemonės 
kaina arba vertė.

(b) fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudarant finansinės priemonės, 
nenurodytos a punkte, sandorį, kai 
sandorio tikslas arba vienas iš tikslų yra 
suteikti finansinį pranašumą tam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui, jei sumažėtų šios 
akcijos arba skolos finansinės priemonės 
kaina arba vertė.

Or. en

Pagrindimas

Yra neaišku, kas yra norima pasakyti žodžiais „kuriuo sukuriama finansinė priemonė, 
nenurodyta a punkte, arba kuris susijęs su tokia priemone“.

Pakeitimas 243
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse apskaičiuojant su valstybės 
skolos vertybiniu popieriumi susijusią 
trumpąją ir ilgąją poziciją įskaitomi visi 

3. 1 dalyje apskaičiuojamą trumpąją 
poziciją, nepažeidžiant jokios atitinkamo 
asmens netiesiogiai turimos trumposios 
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kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriai, susiję su valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu arba 
kredito įvykiu.

pozicijos (įskaitant ir atvejus, kai 
taikomas koks nors indeksas, vertybinių 
popierių krepšelis ar esant susidomėjimui 
kokiu nors prekybos biržos fondu ar 
panašia institucija), turi apibrėžti 
atitinkamas, protingai veikiantis fizinis ar 
juridinis asmuo, atsižvelgdamas į viešai 
prieinamą informaciją apie atitinkamo 
indekso arba vertybinių popierių krepšelio 
sudėtį ar apie tai, kokias palūkanas turi 
biržoje prekiaujami fondai ar panaši 
institucija (ir siekiant išvengti dvejonių, 
apskaičiuojant tokias trumpąsias 
pozicijas, iš nei vieno asmens neturi būti 
reikalaujama gauti bet kokiu realiu laiku 
pateikiamą informaciją apie tokią sudėtį).
2 dalyje apskaičiuojant ilgąsias pozicijas 
įvairiais tikslais turi būti įtraukti (kaip 
ilgosios pozicijos) bet kokie atitinkamo 
asmens turimi interesai, susiję su bet 
kokiomis obligacijomis ar skolos 
vertybiniais popieriais, kurie gali būti 
konvertuojami į atitinkamos įmonės 
išleistas akcijas.
1 ir 2 dalyse apskaičiuojant su valstybės 
skolos vertybiniu popieriumi susijusią 
trumpąją ir ilgąją poziciją įskaitomi visi 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriai, susiję su valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu arba 
kredito įvykiu.

Or. en

Pagrindimas

Reikalauja įmonių suardyti į biržos prekybos sąrašus įtrauktus fondus ir įvairiapusius 
indeksus realiu laiku siekiant apskaičiuoti, ar duotoji pozicija buvo trumpa, ar dėl jos nebus 
sukurta mažai su reguliavimo institucija ar rinka susijusių duomenų arba duomenys bus 
mažai svarbūs. Be to, tokios normos taikymas sukeltų neproporcingų išlaidų.  Turi būti 
atkreipiamas dėmesys į ilgąsias pozicijas siekiant tinkamai pristatyti grynąją trumpąją 
poziciją. Apskaičiavimuose nekreipiant dėmesio į susijusią ilgąją poziciją, sumažės 
likvidumas obligacijų rinkoje.
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Pakeitimas 244
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame reglamente poziciją, likusią iš 
visų fizinio arba juridinio asmens trumpųjų 
pozicijų, susijusių su valstybės narės arba 
Sąjungos išleistais valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, atėmus visas fizinio 
arba juridinio asmens ilgąsias pozicijas,
susijusias su tais pačiais skolos vertybiniais 
popieriais, reikėtų laikyti grynąja trumpąja 
pozicija, susijusia su išleistais valstybės 
narės arba Sąjungos valstybės skolos 
vertybiniais popieriais.

5. Šiame reglamente poziciją, likusią iš 
visų fizinio arba juridinio asmens trumpųjų 
pozicijų, susijusių su skolos vertybiniais 
popieriais, atėmus visas fizinio arba 
juridinio asmens ilgąsias pozicijas, 
susijusias su tais pačiais skolos vertybiniais 
popieriais, reikėtų laikyti grynąja trumpąja 
pozicija, susijusia su tos įmonės išleistu 
akciniu kapitalu.

Or. de

Pakeitimas 245
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 1–5 dalis apskaičiuojama 
kiekvienos atskiros valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skola, net jei atskiri 
valstybės narės arba Sąjungos subjektai 
išleidžia valstybės skolos vertybinius 
popierius valstybės narės arba Sąjungos 
vardu.

6. Pagal 1–5 dalis apskaičiuojamos 
kiekvienos atskiros valstybės narės arba 
Sąjungos, arba buveinę turinčios, arba 
įsisteigusios Sąjungoje atitinkamos 
institucijos skolos finansinės priemonės, 
net jei atskiri valstybės narės arba Sąjungos 
subjektai išleidžia valstybės skolos 
vertybinius popierius valstybės narės arba 
Sąjungos vardu.

Or. en



AM\853802LT.doc 73/124 PE456.773v01-00

LT

Pakeitimas 246
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 1–5 dalis apskaičiuojama 
kiekvienos atskiros valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skola, net jei atskiri 
valstybės narės arba Sąjungos subjektai 
išleidžia valstybės skolos vertybinius 
popierius valstybės narės arba Sąjungos 
vardu.

6. Pagal 1–5 dalis apskaičiuojama 
kiekvienos atskiros valstybės narės arba 
Sąjungos, arba sistemai svarbios 
institucijos, turinčios buveinę arba 
įsisteigusios Sąjungoje, skola, net jei 
atskiri valstybės narės arba Sąjungos 
subjektai išleidžia skolos vertybinius 
popierius valstybės narės arba Sąjungos 
vardu.

Or. de

Pakeitimas 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdymo veiklos atveju, kai įvairios 
investavimo strategijos yra vykdomos 
atsižvelgiant į konkretų emitentą, 
naudojant atskirus fondus, valdomus to 
paties fondo valdytojo, grynųjų ilgųjų ir 
grynųjų trumpųjų pozicijų 
apskaičiavimas, 3, 4 ir 5 dalies tikslais, 
vyksta kiekvieno fondo lygmeniu. Kai yra 
laikomasi tos pačios investavimo 
strategijos, atsižvelgiant į konkretų 
emitentą, naudojantis daugiau nei vieno 
fondo lėšomis, grynosios trumposios ir 
grynosios ilgosios pozicijos kiekviename iš 
šių fondų turi būti sujungiamos. Kai du ar 
daugiau tos pačios įmonės portfelių yra 
valdomi nevaržomai remiantis ta pačia 
investavimo strategija, atsižvelgiant į 
konkretų emitentą, šios pozicijos yra 
susumuojamos, siekiant apskaičiuoti 
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grynąsias trumpąsias ir grynąsias ilgąsias 
pozicijas.

Or. en

Pagrindimas

Fondo valdytojai dažnai veiks klientų, kuriems priklauso plati investavimo strategijų įvairovė, 
naudai; yra svarbu, kad tokių klientų grynosios trumposios pozicijos būtų individualiai 
vertinamos, kadangi vienų klientų interesų sumavimas arba susiejimas su kitų klientų 
interesais gali būti klaidinantis. 

Pakeitimas 248
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies pirma b pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3, 4 ir 5 dalyse apskaičiuojant grynąją 
trumpąją ir grynąją ilgąją pozicijas turi 
būti įskaitomos visos finansinės 
priemonės, kurios daro tiesioginį ar 
netiesioginį ekonominį poveikį išleistam 
akciniam įmonės kapitalui arba valstybės 
narės ar Sąjungos valstybės skolos 
vertybiniams popieriams, jei
a) bet koks ekonominis interesas, kuris 
yra krepšelio, indekso ar prekybos mainų 
fondo dalis, nustatomas remiantis 
informacija apie atitinkamo indekso, 
vertybinių popierių krepšelio ar prekybos 
mainų fondo indėlių sudėtį viešai 
prieinamus apskaičiavimo metu, ir iš 
fizinio arba juridinio asmens, atliekančio 
skaičiavimą, nėra reikalaujama iš bet 
kurio asmens gauti naujausią 
informaciją, atsižvelgiant į tokią sudėtį; 
taip pat
b) į ilgų pozicijų apskaičiavimą įeina 
skolos vertybinių popierių, kuriuos galima 
konvertuoti į atitinkamo emitento akcijas, 
interesas.
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Or. en

Pagrindimas

Grynųjų pozicijų apskaičiavimas turi vykti remiantis su delta koeficientu suderintais 
pagrindais, siekiant atspindėti tikrąją ekonomikos padėtį. Šį grynųjų trumpųjų pozicijų 
apskaičiavimo metodą patvirtino keletas ES reguliavimo institucijų (pvz., Jungtinės 
Karalystės Finansinių paslaugų įstaiga ir Nyderlandų AFM) savo gairėse dėl esamų 
informacijos atskleidimo rėžimų. Delta koeficientu nustatoma, kokiu lygmeniu išvestinėms 
finansinėms priemonėms gresia akcijų kainos pakeitimai.  1 dalies b punkte pakeitimas 
padarytas siekiant, kad ši priemonė būtų aiškesnė.

Pakeitimas 249
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. 3, 4 ir 5 dalyse apskaičiuojant grynąją 
trumpąją ir grynąją ilgąją pozicijas turi 
būti įskaitomos visos finansinės 
priemonės, kurios daro tiesioginį ar 
netiesioginį ekonominį poveikį išleistam 
akciniam įmonės kapitalui arba valstybės 
narės ar Sąjungos valstybės skolos 
vertybiniams popieriams, jei
a) bet koks ekonominis interesas, kuris 
yra krepšelio, indekso ar prekybos mainų 
fondo dalis, nustatomas remiantis 
informacija apie atitinkamo indekso, 
vertybinių popierių krepšelio ar prekybos 
mainų fondo indėlių sudėtį viešai 
prieinamus apskaičiavimo metu, ir iš 
fizinio arba juridinio asmens, atliekančio 
skaičiavimą, nėra reikalaujama iš bet 
kurio asmens gauti naujausią 
informaciją, atsižvelgiant į tokią sudėtį; 
taip pat
b) į ilgosios pozicijos apskaičiavimą įeina 
skolos vertybinių popierių, kuriuos galima 
konvertuoti į atitinkamo emitento akcijas, 
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interesas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu norima pasiekti nuoseklumą su požiūriu, priimtu taikant CESR visos Europos 
informacijos apie skolintų akcijų pardavimą atskleidimo režimo modelį.

Pakeitimas 250
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kada laikoma, kad taikant 2 dalį fizinis 
arba juridinis asmuo turi akciją arba skolos 
finansinę priemonę;

(a) kada laikoma, kad taikant 2 dalį fizinis 
arba juridinis asmuo turi vertybinį popierių
arba skolos finansinę priemonę;

Or. en

Pakeitimas 251
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) su indeksu susijusių priemonių 
grynųjų trumpųjų pozicijų apskaičiavimo 
metodas.

Or. en

Pakeitimas 252
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją. 
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

1. Prekyba kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais ir 
kitomis priemonėmis, kuriomis siekiama 
apsisaugoti nuo kredito įsipareigojimų 
nevykdymo, turi būti uždrausta Sąjungos 
finansinėse rinkose.

Or. en

Pakeitimas 253
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų kreditingumo rizikos, kai 
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fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją. 
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

fizinis arba juridinis asmuo turi kitą 
poziciją, kurios vertė gali būti neigiamai 
paveikta tokio sumažėjimo. Kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio šalis, kuri privalo atlikti
mokėjimą arba sumokėti kompensaciją 
įsipareigojimų neįvykdymo arba kredito 
įvykio atveju, susijusiu su pagrindiniu 
subjektu, dėl šio įpareigojimo neturi 
nepadengtos pozicijos taikant šią dalį.

Or. en

Pakeitimas 254
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją.
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų kreditingumo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi kitą 
poziciją, kurios vertė gali būti neigiamai 
paveikta tokio sumažėjimo. Kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio šalis, kuri privalo atlikti 
mokėjimą arba sumokėti kompensaciją 
įsipareigojimų neįvykdymo arba kredito 
įvykio atveju, susijusiu su pagrindiniu 
subjektu, dėl šio įpareigojimo neturi 
nepadengtos pozicijos taikant šią dalį.
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pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai palyginti su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais yra veiksminga priemonė rizikai mažinti įvairiose priemonėse, išskyrus 
pagrindinius valstybės skolos vertybinius popierius. Jei rinkos dalyviams, naudojantiems 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius draudžiant įmonės skolos 
vertybinius popierius, bus taikomi apribojimai ar jiems nustatomi reikalavimai dėl 
atskleidimo, tai juos atgrasys nuo investavimo į šiuos skolos vertybinius popierius, ir tai gali 
turėti neigiamos įtakos įmonių gebėjimams gauti lėšų.

Pakeitimas 255
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją.
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo rizikos, 
susijusios su atitinkama valstybe nare 
arba Sąjunga, nei nuo rizikos, susijusios 
su atitinkamoje teritorijoje esančių 
subjektų nuosavybe ar subjektų 
vertybiniais popieriais, priklausančiais 
juridinio arba fizinio asmens portfeliui.
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
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pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

dalį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai naudojami skirtingais 
būdais draudžiant nuo šalies rizikos, ne tik taikant skolos pozicijas (pvz., laikant turto portfelį
atitinkamoje šalyje).  Taigi, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio pozicija, 
susijusi su Sąjungos valstybės narės įsipareigojimais, neturėtų būti laikoma nepadengta, kai ji 
naudojama draudžiant su portfeliu susijusią riziką.

Pakeitimas 256
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją. 
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba nuo rizikos, 
susijusios su fizinio ar juridinio asmens 
bet kokio turto sumažėjimu, kai 
neabejotinai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina.
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
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dalį. dalį.

Or. en

Pakeitimas 257
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės arba 
Sąjungos įsipareigojimo kaina, skolos 
vertybinių popierių poziciją. Kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio šalis, kuri privalo atlikti 
mokėjimą arba sumokėti kompensaciją 
įsipareigojimų neįvykdymo arba kredito 
įvykio atveju, susijusiu su pagrindiniu 
subjektu, dėl šio įpareigojimo neturi 
nepadengtos pozicijos taikant šią dalį.

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos, arba 
sistemai svarbios institucijos, turinčios 
buveinę arba įsisteigusios Sąjungoje,
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento skolos vertybinių popierių 
poziciją arba bet kokią ilgąją emitento, 
kurio skolos vertybinių popierių kaina labai 
susijusi su valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimo kaina, skolos vertybinių 
popierių poziciją. Kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio šalis, 
kuri privalo atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

Or. de

Pakeitimas 258
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją.
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fiziniam arba juridiniam asmeniui kyla 
reali rizika, susijusi su emitento valstybės 
skolos vertybiniais popieriais arba reali 
rizika, susijusi su emitento, kurio skolos 
vertybinių popierių kaina labai susijusi su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimo kaina, skolos vertybiniais 
popieriais. Kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio šalis, 
kuri privalo atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijų apibrėžtis turi būti išplėsta 
tuo atveju, kai ilgosios pozicijos yra pasiekiamos labiau taikant išvestines priemones negu 
naudojant valstybės skolos tiesiogiai valdomą turtą.
Išvestinės finansinės priemonės pvz., apsikeitimo sandoriai taikomi siekiant apsidrausti nuo 
keitimo rizikos.

Pakeitimas 259
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
atitinkamai kompetentingai institucijai
praneša, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
EPI (EVPRI) praneša informaciją apie 
poziciją , kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia.

Or. en

Pakeitimas 260
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
atitinkamai kompetentingai institucijai
praneša, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
EPI (EVPRI) praneša, kai ši pozicija 
siekia atitinkamą 2 dalyje nurodytą 
pranešimo ribą arba jos nesiekia.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojams, kurių yra prašoma pateikti pranešimus, yra daug patogiau taikyti 
centralizuotą pranešimų sistemą. Turi būti sukurta duomenų bazė, prie kurios gali prieiti 
kompetentingos institucijos.

Pakeitimas 261
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės išleistu akciniu kapitalu, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia.

Or. en

Pagrindimas

Išleistas įmonės akcinės kapitalas gali taip pat būti investuotas privačiai. Šiame reglamente 
turėtų būti numatyta tokia galimybė.

Pakeitimas 262
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
apie tai praneša atitinkamai 
kompetentingai institucijai, kai ši paprašo.

Or. en

Pakeitimas 263
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama pranešimo riba yra 0,2 % 
susijusios įmonės išleisto akcinio kapitalo
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 264
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama pranešimo riba yra 0,2 % 
susijusios įmonės išleisto akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

Išbraukta.

Or. enPagrindimas

Labai tikėtina, kad dėl tokios žemos pranešimo apie visų finansinių priemonių trumpąsias 
pozicijas ribos gali kiekvieną dieną būti skelbiama daug informacijos. Dėl šio lygio gali rastis 
didelių administracinių problemų reguliavimo institucijoms ir atskiroms įmonėms ir kilti 
nereikalingas „triukšmas“ ir gali būti nepastebėti reikšmingi duomenys. Pranešimo ribų 
klausimu turėtų būti taikomas tam tikras lankstumas.

Pakeitimas 265
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

3. Prireikus EVPI (EVPRI) gali parengti 
ir nusiųsti Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Komisijai nuomonę dėl 2 dalyje 
nustatytų ribų suderinimo, atsižvelgdama 
į finansų rinkų pokyčius. Komisija, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus 
pagal 36 straipsnį ir 37 ir 38 straipsniuose 
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nustatytomis sąlygomis, gali per tris 
mėnesius nuo EVPI (EVPRI) nuomonės 
gavimo dienos pakeisti 2 dalyje nurodytas 
ribas.

Or. en

Pakeitimas 266
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
apibrėžia 1 dalyje nurodytas ribas.

Or. en

Pagrindimas

Labai tikėtina, kad dėl tokios žemos pranešimo apie visų finansinių priemonių trumpąsias 
pozicijas ribos gali kiekvieną dieną būti skelbiama daug informacijos. Dėl šio lygio gali rastis 
didelių administracinių problemų reguliavimo institucijoms ir atskiroms įmonėms ir kilti 
nereikalingas „triukšmas“ ir gali būti nepastebėti reikšmingi duomenys. Pranešimo ribų 
klausimu turėtų būti taikomas tam tikras lankstumas.

Pakeitimas 267
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas prekybos vietoje

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
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kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pavedimų ženklinimo susidarytų nevisiškas vaizdas ir padidėtų įgyvendinimo išlaidos, šis 
ženklinimas neproporcingai paveiktų mažesnius tarpininkus ir rinkos dalyvius, ir tai vėliau 
turėtų įtakos investuotojams ir emitentams.  Geriausias būdas pasiekti didesnį skaidrumą ir 
geresnę skolintų vertybinių popierių pardavimo stebėseną – reguliavimo institucijoms 
atskleisti informaciją apie grynąsias trumpąsias pozicijas.

Pakeitimas 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas prekybos vietoje

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.
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Or. enPagrindimas

Reikalavimas ženklinti skolintų vertybinių popierių pardavimo pavedimus reiškia papildomas 
išlaidas prekybos vietoms ir tarpininkams ir jokios akivaizdžios naudos reguliavimo 
institucijoms. Be to, ženklinant pateikiama informacija nebūtų išsami (neįtraukiami sandoriai, 
atliekami ne biržoje) ir neatitiktų informacijos apie grynąsias trumpąsias pozicijas, 
užregistruojamas dienos pabaigoje.

Pakeitimas 269
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas prekybos vietoje

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Pavedimų ženklinimas prekybos vietoje nėra tinkama priemonė skaidrumui gerinti. Dėl tokio 
pavedimų ženklinimo išauga įgyvendinimo išlaidos naudotojams, infrastruktūros tiekėjams ir 
prekybos vietoms, t. y. išlaidos, kurios galiausiai teks galutiniams investuotojams, o to 
ženklinimo nauda yra abejotina.
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Pakeitimas 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas prekybos vietoje

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Nors trumposios pozicijos yra naudingos rinkos priežiūrai, skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų ženklinimo pridėtinė vertė nėra aiški taip pat turint mintyje tai, kad 
pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą rinkos dalyviai privalo reguliavimo institucijoms 
pranešti apie visus įvykdytus sandorius.

Pakeitimas 271
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas prekybos vietoje
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Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad ES reguliavimo sistema būtų proporcinga, reikėtų pasirinkti vieną 
režimą (siūlomą atskleidimą), o ne du, kurių tikslas – tas pats.

Pakeitimas 272
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas prekybos vietoje

Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
ataskaitos kompetentingoms institucijoms

Or. en

Pakeitimas 273
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas prekybos vietoje

Skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų ženklinimas 
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Or. en

Pagrindimas

Vertybiniai popieriai turėtų būti ženklinami nesvarbu, ar jais prekiaujama prekybos vietoje ar 
ne biržoje.

Pakeitimas 274
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas
vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

Komisija prašo EVPI (EVPRI) iš dalies 
pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 
1 priedą, kad būtų reikalaujama, jog 
tarpininkai, vykdantys skolintų vertybinių 
popierių pardavimus, atitinkamoms
kompetentingoms institucijoms teikiamose 
su tokiais pardavimais susijusiose 
sandorių ataskaitose nurodytų, kad vykdė 
skolintų vertybinių popierių pardavimus.

Or. en

Pakeitimas 275
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 

Visos investicinės įmonės, apibrėžtos 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, ir visos reguliuojamos rinkos ar 
daugiašalės prekybos sistemos narės į 
savo sandorių ataskaitas, nurodytas 
minėtosios direktyvos 25 straipsnio 3 
dalyje, įtraukia laukelį, kuriame akcijų 
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vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

sandorių atveju nurodoma, ar sandoris 
yra skolintų akcijų pardavimas ar ne.

Apibendrinta informacija apie tokius 
skolintų akcijų pardavimus skelbiama 
viešai.
Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
tvirtina priemones, kuriose nurodoma, 
kaip tokia apibendrinta informacija turi 
būti skelbiama viešai.

Or. enPagrindimas

Skolintų vertybinių popierių pardavimas reguliuojamose rinkose, daugiašalėse prekybos 
sistemose ir ne biržoje būtų užregistruotas, ir apie tai būtų geriau informuojamos reguliavimo 
institucijos ir visuomenė. Panaudoti esamą mechanizmą bus daug pigiau nei sukurti visiškai 
naują sistemą. Reikia tikėtis, kad ateityje sandorių ataskaitas rengs tiesiogiai EVPRI (žr. 
konsultacijas dėl Finansinių priemonių rinkos direktyvos peržiūros). Taip būtų užtikrintas 
bendras sandorių ataskaitų turinys ir forma, reguliavimo institucijos, vykdydamos 
piktnaudžiavimo rinka stebėseną, galėtų lengviau keistis informacija ir EVPRI galėtų skelbti 
suderintą informaciją.

Pakeitimas 276
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo sandorį.
Prekybos vietoje bent kartą per dieną 
skelbiama informacijos apie pažymėtų 

Prekybos vieta, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, arba investicinė įmonė, kuri 
savo klientų arba savo vardu ne prekybos 
vietoje atlieka pavedimus dėl šių 
priemonių, nustato išskirtiniais atvejais 
taikomas procedūras, kuriomis 
užtikrinama, kad fiziniai arba juridiniai 
asmenys, atliekantys pavedimus toje 
prekybos vietoje arba tarpininkaujant 
investicinei įmonei, galėtų ženklinti
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skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų kiekį santrauka.

pavedimus kaip skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus, jei 
pardavėjas vykdo skolintos akcijos
pardavimo sandorį.

Or. en

Pakeitimas 277
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros,
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo 
sandorį. Prekybos vietoje bent kartą per 
dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

Prekybos vieta, kurioje leista prekiauti 
vertybiniais popieriais, arba investicinė 
įmonė, kuri savo klientų arba savo vardu 
ne prekybos vietoje atlieka pavedimus dėl 
šių priemonių, nustato procedūras, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje arba tarpininkaujant 
investicinei įmonei, galėtų ženklinti
pavedimus kaip skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus, jei 
pardavėjas vykdo skolintų vertybinių 
popierių pardavimo sandorį. Prekybos 
vietoje bent kartą per dieną skelbiama 
informacijos apie pažymėtų skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimų 
kiekį santrauka arba tokią santrauka 
skelbia investicinė įmonė.

Or. en

Pagrindimas

Vertybiniai popieriai turėtų būti ženklinami nesvarbu, ar jais prekiaujama prekybos vietoje ar 
ne biržoje.
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Pakeitimas 278
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo sandorį. 
Prekybos vietoje bent kartą per dieną 
skelbiama informacijos apie pažymėtų 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų kiekį santrauka.

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
ir prekiaujantys savo vardu toje prekybos 
vietoje, ženklintų pavedimus kaip skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus, 
jei pardavėjas vykdo skolintos akcijos 
pardavimo sandorį. Prekybos vietoje bent 
kartą per dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.

Or. en

Pakeitimas 279
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo sandorį. 
Prekybos vietoje bent kartą per dieną 
skelbiama informacijos apie pažymėtų 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų kiekį santrauka.

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo sandorį. 
Su surinktais duomenimis gali susipažinti 
atitinkama kompetentinga institucija. 
Prekybos vietoje bent kartą per dieną 
skelbiama informacijos apie pažymėtų 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų, susijusių su kiekviena toje 
prekybos vietoje prekiauta akcija, kiekį 
santrauka.
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Or. en

Pakeitimas 280
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Viešas informacijos apie grynąsias 

trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimas
1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba 
jos nesiekia.
2. Atitinkama atskleidimo riba yra 0,5 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.
3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie atskiras trumpąsias pozicijas viešas atskleidimas gali turėti neigiamą 
poveikį smulkioms lėšoms.  Dėl jo galėtų atsirasti procikliškas elgesys, kai akcijų kainos 
sumažinamos ir daroma žala Europos įmonėms, ir galėtų sumažėti likvidumas ir kainodara 
pasidaryti ne tokia veiksminga rinkų naudotojams: mažmeniniams investuotojams, pensijų 
fondams ir emitentų korporacijoms.  Pagal 5 straipsnio nuostatas, kuriomis 
reglamentuojamas pranešimas, kompetentingos institucijos galės susipažinti su atitinkama 
informacija, kad be didelės naštos galėtų stebėti sisteminę riziką.
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Pakeitimas 281
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba 
jos nesiekia.

1. Atitinkama kompetentinga institucija 
kiekvieną dieną skelbia informaciją apie 
kiekvienos akcijos, apie kurią ji gavo 
pranešimą pagal 5 straipsnį, grynųjų 
trumpųjų pozicijų bendrą sumą. Skelbiant 
šią informaciją nenurodoma grynosios 
trumposios pozicijos turėtojo tapatybė.

Or. en

Pakeitimas 282
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Atitinkama kompetentinga institucija
skelbia informaciją apie poziciją, kai ši 
pozicija siekia atitinkamą 2 dalyje nurodytą 
atskleidimo ribą arba jos nesiekia.

Or. en

Pakeitimas 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Kiekvienos prekybos dienos pabaigoje
atitinkama kompetentinga institucija 
atskleidžia visuomenei apibendrintą 
informaciją apie visas grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su įmonės, 
kurios akcijomis leista prekiauti prekybos 
vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba jos 
nesiekia.

Or. en

Pakeitimas 284
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba jos 
nesiekia.

Or. en

Pagrindimas

Vertybiniai popieriai turėtų būti ženklinami, nesvarbu, ar jais prekiaujama prekybos vietoje 
ar ne biržoje.
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Pakeitimas 285
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
EPI (EVPRI) praneša informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia. EPI (EVPRI) informaciją apie 
tokias pozicijas atskleidžia visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Visi asmenys, turintys pozicijas, apie kurias privalu pranešti, galės apie tai informuoti vieną 
organą, t. y. EVPRI, o ne kreiptis į vieną iš 27 skirtingų reguliavimo institucijų atsižvelgiant į 
turimas akcijas. Be to, pakeista nuostata leis paskelbti visas pozicijas, kurias galima atskleisti 
visuomenei, vienoje vietoje – EVPRI interneto svetainėje. Šiuo pakeitimu taip pat bus 
užtikrinta masto ekonomija institucijoms, kurios yra EVPRI narės, nes priešingu atveju 
kiekvienai institucijai reikėtų pačiai įdiegti informacijos pateikimo ir (ar) jos paskelbimo 
mechanizmus.

Pakeitimas 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai fizinis arba juridinis asmuo praneša, 
kad trumpoji įmonės akcijos pozicija 
siekia arba viršija 7 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas viešo informacijos atskleidimo 
ribas, EPI (EVPRI) kasdien skelbia 
trumpųjų pozicijų ataskaitas. Informacija 
atskleidžiama pateikiant suvestinius 
duomenis ir joje nenurodoma, kas turi 
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atitinkamą poziciją.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie atskiras trumpąsias pozicijas viešas atskleidimas nepadeda reguliavimo 
institucijoms nustatyti piktnaudžiavimu rinka atvejus ir dėl jo trumpųjų pozicijų turėtojai gali 
susidurti su situacija, kai dėl augančių kainų likviduojamos trumposios pozicijos (angl. short 
squeezes), arba kitu netinkamu elgesiu; jis paskatina minios elgesį;  dėl jo sumažėja 
likvidumas, nes investuotojai nenori, kad jų trumposios pozicijos būtų atskleistos įmonėms, 
todėl jie linkę vengti skolintų vertybinių popierių pardavimo. Apibendrintai atskleidžiant 
informaciją rinkos dalyviai gauna naudingų žinių.

Pakeitimas 287
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama atskleidimo riba yra 0,5 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 288
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama atskleidimo riba yra 0,5 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

2. Atitinkama atskleidimo riba yra 3 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

Or. enPagrindimas

Trumposios pozicijos – tai ženklas kitiems rinkos dalyviams apie tai, kad investuotojui esama 
vertybinių popierių kaina pernelyg aukšta.  Jei kiti rinkos dalyviai pritars šiam požiūriui, 
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kaina bus pakoreguota, nes jie parduos vertybinius popierius, kaip tai buvo „Enron“ atveju. 
Ši skolintų vertybių popierių pardavimo funkcija turi tokį poveikį tik esant aukštesnei nei 3 % 
ribai, nes mažesnės pozicijos yra ne tokios reikšmingos ir dėl jų tik sumažėtų likvidumas, 
kadangi investuotojai imtų abejoti, ar jiems įsigyti (ir atskleisti informaciją apie) mažesnes 
trumpąsias pozicijas.

Pakeitimas 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama atskleidimo riba yra 0,5 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

2. Atitinkama atskleidimo riba yra 1 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,2 % už ją didesnė vertė.

Or. en

Pagrindimas

Nesame įsitikinę, kad „viešas informacijos apie grynąsias trumpąsias akcijų pozicijas 
atskleidimas“ turėtų daugiau naudos, ne išlaidų.
Siūlome padidinti ribas, kad būtų galima sumažinti šios nuostatos poveikį.

Pakeitimas 290
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskleidžiant informaciją nenurodoma 
grynosios trumposios pozicijos turėtojo 
tapatybė.

Or. en

Pagrindimas

Apibendrintas ir anonimiškas informacijos atskleidimas – tai geriausias būdas pasiekti 
nustatytus tikslus nekenkiant investuotojams ir emitentams, kurie naudojasi rinkomis.
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Pakeitimas 291
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 292
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

3. Prireikus EVPI (EVPRI) gali parengti 
ir nusiųsti Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Komisijai nuomonę dėl 2 dalyje 
nustatytų ribų suderinimo, atsižvelgdama 
į finansų rinkų pokyčius.
Komisija, priimdama deleguotuosius teisės 
aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali per tris mėnesius nuo EVPI (EVPRI) 
nuomonės gavimo dienos pakeisti 2 dalyje 
nurodytas ribas.

Or. en

Pakeitimas 293
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas kompetentingoms 

institucijoms apie reikšmingas valstybės 
skolos vertybinių popierių ir kredito 

įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių grynąsias trumpąsias pozicijas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai kuri nors iš šių pozicijų 
siekia atitinkamą susijusiai valstybei narei 
arba Sąjungai taikomą pranešimo ribą 
arba jos nesiekia:
(a) su išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais susijusią grynąją trumpąją 
poziciją;
(b) nepadengtą kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio poziciją, 
susijusią su valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu.
2. Atitinkamas pranešimo ribas sudaro 
pradinė suma ir papildomi ribiniai lygiai, 
susiję su kiekviena valstybe nare ir 
Sąjunga, kaip nustatyta priemonėmis, 
kurių Komisija imasi pagal 3 dalį.
3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
nustato 2 dalyje nurodytas sumas ir 
ribinius lygius. Ji atsižvelgia į abu šiuos 
elementus:
(a) nustatytos ribos neturi būti tokios, kad 
reikėtų pranešti apie mažiausios vertės 
pozicijas;
(b) į bendrą likusių išleistų kiekvienos 
valstybės narės ir Sąjungos valstybės 
skolos vertybinių popierių vertę ir rinkos 
dalyvių turimų pozicijų, susijusių su tos 
valstybės narės arba Sąjungos valstybės 
skolos vertybiniais popieriais, dydžio 



AM\853802LT.doc 103/124 PE456.773v01-00

LT

vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo teigti, kad valstybės skolos vertybinių popierių grynosioms trumposioms 
pozicijoms turi būti taikomas nuolatinio atskleidimo režimas.  Iš Komisijos darbo grupės 
parengtos ataskaitos dėl valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių ir 
obligacijų rinkų sąveikos išvados matyti, kad nėra įtikinamų įrodymų, kuriais remiantis būtų 
galima teigti, jog dėl kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių rinkos pokyčių 
padidėtų valstybėms narėms tenkančios finansavimo sąnaudos, tačiau, priešingai, išvadoje 
pabrėžiama, kad valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių rinka yra 
veiksminga ir naudinga valstybėms narėms.

Pakeitimas 294
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas kompetentingoms institucijoms 
apie reikšmingas valstybės skolos 
vertybinių popierių ir kredito
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių grynąsias trumpąsias pozicijas

Pranešimas kompetentingoms institucijoms 
apie reikšmingas grynąsias trumpąsias 
finansinių priemonių, išskyrus akcijas,
pozicijas

Or. en

Pagrindimas

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).
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Pakeitimas 295
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai
praneša, kai kuri nors iš šių pozicijų siekia 
atitinkamą susijusiai valstybei narei arba 
Sąjungai taikomą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia:

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, EPI 
(EVPRI) praneša:

Or. en

Pagrindimas

Apie visas tam tikros įmonės akcijų grynąsias pozicijas turi būti pranešama EVPRI, kad 
institucija galėtų apžvelgti trumpąsias pozicijas. Kalbant apie valstybės skolos finansines 
priemones, taip pat apie įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius, susijusius su 
šiomis priemonėmis, būtinas visiškas skaidrumas, nes šie produktai gali paveikti valstybių 
narių ir Europos Sąjungos stabilumą.

Pakeitimas 296
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai
praneša, kai kuri nors iš šių pozicijų siekia 
atitinkamą susijusiai valstybei narei arba 
Sąjungai taikomą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia:

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, EPI 
(EVPRI) praneša išsamius duomenis apie 
pozicijas, kai kuri nors iš šių pozicijų 
siekia atitinkamą susijusiai valstybei narei 
arba Sąjungai taikomą pranešimo ribą arba 
jos nesiekia:

Or. en
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Pagrindimas

Visi asmenys, turintys pozicijas, apie kurias privalu pranešti, galės apie tai informuoti vieną 
organą, t. y. EVPRI, o ne kreiptis į vieną iš 27 skirtingų reguliavimo institucijų atsižvelgiant į 
turimas akcijas. Be to, pakeista nuostata leis paskelbti visas pozicijas, kurias galima atskleisti 
visuomenei, vienoje vietoje – EVPRI interneto svetainėje. Šiuo pakeitimu taip pat bus 
užtikrinta masto ekonomija institucijoms, kurios yra EVPRI narės, nes priešingu atveju 
kiekvienai institucijai reikėtų pačiai įdiegti informacijos pateikimo ir (ar) jos paskelbimo 
mechanizmus.

Pakeitimas 297
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai kuri nors iš šių pozicijų siekia 
atitinkamą susijusiai valstybei narei arba 
Sąjungai taikomą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia:

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša iš karto, kai tik kuri nors iš šių 
pozicijų siekia atitinkamą pranešimo ribą 
arba jos nesiekia:

Or. en

Pakeitimas 298
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) su išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais susijusią grynąją trumpąją 
poziciją;

(a) su išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais susijusią grynąją trumpąją 
poziciją arba finansinės priemonės, 
susijusios su išleistais valstybės narės ar 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, grynąją trumpąją poziciją;
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Or. en

Pakeitimas 299
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) su išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais susijusią grynąją trumpąją 
poziciją;

(a) su išleistomis valstybės narės arba 
Sąjungos, arba Sąjungoje buveinę 
turinčios ar įsteigtos sistemai svarbios 
institucijos skolos finansinėmis 
priemonėmis susijusią grynąją trumpąją 
poziciją;

Or. en

Pakeitimas 300
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) su išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais susijusią grynąją trumpąją 
poziciją;

a) su išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos, arba sistemai svarbios 
institucijos, turinčios buveinę arba 
įsisteigusios Sąjungoje, skolos vertybiniais 
popieriais susijusią grynąją trumpąją 
poziciją;

Or. de

Pakeitimas 301
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nepadengtą kredito įsipareigojimų Išbraukta.
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neįvykdymo apsikeitimo sandorio poziciją, 
susijusią su valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu.

Or. en

Pakeitimas 302
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nepadengtą kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio poziciją, 
susijusią su valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu.

(b) grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos finansų 
rinkos indeksais, arba grynąją trumpąją 
finansinės priemonės poziciją, susijusią 
su valstybės narės ar Sąjungos finansų 
rinka.

Or. en

Pakeitimas 303
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepadengtą kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio poziciją, 
susijusią su valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu.

b) nepadengtą kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio poziciją, 
susijusią su valstybės narės arba Sąjungos, 
arba sistemai svarbios institucijos, 
turinčios buveinę ar įsisteigusios 
Sąjungoje, įsipareigojimu;

Or. de

Pakeitimas 304
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) grynąją trumpąją finansinės 
priemonės poziciją, susijusią su įmonės 
išleistu akciniu kapitalu.

Or. en

Pakeitimas 305
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamas pranešimo ribas sudaro 
pradinė suma ir papildomi ribiniai lygiai, 
susiję su kiekviena valstybe nare ir 
Sąjunga, kaip nustatyta priemonėmis, 
kurių Komisija imasi pagal 3 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apie visas tam tikros įmonės akcijų grynąsias pozicijas turi būti pranešama EVPRI, kad 
institucija galėtų apžvelgti trumpąsias pozicijas. Kalbant apie valstybės skolos finansines 
priemones, taip pat apie įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius, susijusius su 
šiomis priemonėmis, būtinas visiškas skaidrumas, nes šie produktai gali paveikti valstybių 
narių ir Europos Sąjungos stabilumą.

Pakeitimas 306
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamas pranešimo ribas sudaro 
pradinė suma ir papildomi ribiniai lygiai, 
susiję su kiekviena valstybe nare ir 
Sąjunga, kaip nustatyta priemonėmis, kurių 

2. Atitinkamas pranešimo ribas sudaro 
pradinė suma ir papildomi ribiniai lygiai, 
susiję su kiekviena valstybe nare ir 
Sąjunga, kaip nustatyta priemonėmis, kurių 
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Komisija imasi pagal 3 dalį. Komisija imasi pagal 3 dalį. Pranešimo 
ribos skelbiamos centrinėje duomenų 
bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Informaciją apie atitinkamas ribas turėtų būti galima gauti centrinėje duomenų bazėje.

Pakeitimas 307
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamas pranešimo ribas sudaro 
pradinė suma ir papildomi ribiniai lygiai, 
susiję su kiekviena valstybe nare ir 
Sąjunga, kaip nustatyta priemonėmis, 
kurių Komisija imasi pagal 3 dalį.

2. Atitinkamos pranešimo ribos 
nustatomos priemonėmis, kurių Komisija 
imasi pagal 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms, turi būti suderintos visos 
Sąjungos pranešimo ribos.

Pakeitimas 308
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
nustato 2 dalyje nurodytas sumas ir 

Išbraukta.



PE456.773v01-00 110/124 AM\853802LT.doc

LT

ribinius lygius. Ji atsižvelgia į abu šiuos 
elementus:
(a) nustatytos ribos neturi būti tokios, kad 
reikėtų pranešti apie mažiausios vertės 
pozicijas;
(b) į bendrą likusių išleistų kiekvienos 
valstybės narės ir Sąjungos valstybės 
skolos vertybinių popierių vertę ir rinkos 
dalyvių turimų pozicijų, susijusių su tos 
valstybės narės arba Sąjungos valstybės 
skolos vertybiniais popieriais, dydžio 
vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Apie visas tam tikros įmonės akcijų grynąsias pozicijas turi būti pranešama EVPRI, kad 
institucija galėtų apžvelgti trumpąsias pozicijas. Kalbant apie valstybės skolos finansines 
priemones, taip pat apie įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius, susijusius su 
šiomis priemonėmis, būtinas visiškas skaidrumas, nes šie produktai gali paveikti valstybių 
narių ir Europos Sąjungos stabilumą.

Pakeitimas 309
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
nustato 2 dalyje nurodytas sumas ir
ribinius lygius. Ji atsižvelgia į abu šiuos 
elementus:

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
nustato 2 dalyje nurodytas atitinkamas 
pranešimo ribas. Ji atsižvelgia į abu šiuos 
elementus:

Or. en
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Pakeitimas 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) į bendrą likusių išleistų kiekvienos 
valstybės narės ir Sąjungos valstybės 
skolos vertybinių popierių vertę ir rinkos 
dalyvių turimų pozicijų, susijusių su tos 
valstybės narės arba Sąjungos valstybės 
skolos vertybiniais popieriais, dydžio 
vidurkį.

(b) į bendrą likusių išleistų kiekvienos 
valstybės narės ir Sąjungos valstybės 
skolos vertybinių popierių vertę ir rinkos 
dalyvių turimų pozicijų, susijusių su tos 
valstybės narės arba Sąjungos valstybės 
skolos vertybiniais popieriais, apyvartą ir
dydžio vidurkį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į valstybės skolos vertybinių popierių rinkos ypatumus, kiekvienai valstybei 
narei reikia nustatyti individualius ribinius lygius. Nustatant ribinius lygius reikia atsižvelgti į 
kiekvienos valstybės skolos vertybinių popierių rinkos likvidumą remiantis kompetentingų 
įstaigų atliktais vertinimais. Taigi valstybių narių skirtingiems vertybinių popierių tipams 
nustatyti ribiniai lygiai gali skirtis.

Pakeitimas 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) valstybės skolos vertybinių popierių 
rinkos likvidumą remiantis 
kompetentingos įstaigos atliktu vertinimu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į valstybės skolos vertybinių popierių rinkos ypatumus, kiekvienai valstybei 
narei reikia nustatyti individualius ribinius lygius. Nustatant ribinius lygius reikia atsižvelgti į 
kiekvienos valstybės skolos vertybinių popierių rinkos likvidumą remiantis kompetentingų 
įstaigų atliktais vertinimais. Taigi valstybių narių skirtingiems vertybinių popierių tipams 
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nustatyti ribiniai lygiai gali skirtis.

Pakeitimas 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Duomenų saugojimas

5, 7 ir 8 straipsnio tikslais fiziniai arba 
juridiniai asmenys, turintys reikšmingų 
grynųjų trumpųjų pozicijų privalo 10 
metų saugoti duomenis apie bendrąsias 
pozicijas, sudarančias reikšmingą grynąją 
trumpąją poziciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad kompetentingos įstaigos galėtų efektyviai tikrinti numatytą pranešimo 
ir informacijos atskleidimo tvarką, siūloma, kad fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie 
pranešė kompetentingoms įstaigoms arba atskleidė visuomenei reikšmingas grynąsias 
trumpąsias pozicijas privalo 10 metų saugoti duomenis apie bendrąsias pozicijas, 
sudarančias reikšmingą grynąją trumpąją poziciją.

Pakeitimas 313
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvieną kartą pranešant arba 
atskleidžiant informaciją pagal 5, 7 arba 
8 straipsnius, nurodomi atitinkamą poziciją 
turinčio fizinio arba juridinio asmens 
tapatybės duomenys, atitinkamos pozicijos 

1. Kiekvieną kartą pranešant informaciją 
pagal 5, 7 arba 8 straipsnius, nurodomi 
atitinkamą poziciją turinčio fizinio arba 
juridinio asmens tapatybės duomenys,
atitinkamos pozicijos dydis, emitentas, 
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dydis, emitentas, kurio atžvilgiu turima 
atitinkama pozicija, ir atitinkamos 
pozicijos atsiradimo, pakeitimo arba 
panaikinimo data.

kurio atžvilgiu turima atitinkama pozicija, 
ir atitinkamos pozicijos atsiradimo, 
pakeitimo arba panaikinimo data.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie atskiras trumpąsias pozicijas viešas atskleidimas gali turėti neigiamą 
poveikį smulkiems fondams.  Dėl jo gali atsirasti procikliškas elgesys, kai akcijų kainos 
sumažinamos ir daroma žala Europos įmonėms. Dėl jo taip pat sumažėtų likvidumas ir 
kainodara pasidarytų ne tokia veiksminga visiems rinkų naudotojams: mažmeniniams 
investuotojams, pensijų fondams ir emitentų korporacijoms.  5 straipsnio nuostatos, susijusios 
su informacijos pranešimu, padės užtikrinti, kad kompetentingos institucijos gali be didelių 
kliūčių susipažinti su svarbia informacija siekiant stebėti sisteminę riziką.

Pakeitimas 314
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvieną kartą pranešant arba 
atskleidžiant informaciją pagal 5, 7 arba 
8 straipsnius, nurodomi atitinkamą poziciją 
turinčio fizinio arba juridinio asmens 
tapatybės duomenys, atitinkamos pozicijos 
dydis, emitentas, kurio atžvilgiu turima 
atitinkama pozicija, ir atitinkamos 
pozicijos atsiradimo, pakeitimo arba 
panaikinimo data.

1. Kiekvieną kartą pranešant arba 
atskleidžiant informaciją pagal 5 arba 
8 straipsnius, nurodomi atitinkamą poziciją 
turinčio fizinio arba juridinio asmens 
tapatybės duomenys, atitinkamos pozicijos 
dydis, emitentas, kurio atžvilgiu turima 
atitinkama pozicija, ir atitinkamos 
pozicijos atsiradimo, pakeitimo arba 
panaikinimo data.

Atskleidžiant informaciją pagal 7 
straipsnį, anonimiškai nurodomi 
atitinkamą poziciją turinčio fizinio arba 
juridinio asmens duomenys, atitinkamos 
pozicijos dydis, emitentas, kurio atžvilgiu 
turima atitinkama pozicija, ir atitinkamos 
pozicijos atsiradimo, pakeitimo arba 
panaikinimo data.

Or. en
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Pagrindimas

7 straipsnio tikslais geriausiai tiktų apibendrintas informacijos apie trumpąsias pozicijas 
atskleidimas. Informacijos apie atskiras trumpąsias pozicijas viešas atskleidimas turi 
neigiamą poveikį likvidumui, kadangi investuotojai nenorės parduoti skolintų vertybinių 
popierių, kad nebūtų viešai atskleista jų prekybos savo sąskaita strategija. Apibendrinta 
informacija apie skolintų vertybinių popierių pardavimus pagal vertybinių popierių tipus būtų 
naudingesnė rinkos dalyviams, kadangi tai padėtų sudaryti bendrą vaizdą apie susijusį 
emitentą.

Pakeitimas 315
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, 00.00 val. Pranešama arba 
atskleidžiama ne vėliau kaip kitos prekybos 
dienos 15.30 val.

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, pabaigoje, išskyrus 
automatizuotus naktinius sandorius, 
kuriems taikoma formulė T+1. Pranešama 
arba atskleidžiama ne vėliau kaip kitos 
prekybos dienos 15.30 val.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamesnis apskaičiavimų laikas ne vidurnaktį, o prekybos dienos pabaigoje, kad nebūtų 
įtraukti nepatvirtinti pavedimai. Be to, ypatingu automatizuotų sandorių atveju reikėtų 
apibrėžti naktį, šiais atvejais pranešimo diena turėtų būti pagal formulę T+1.

Pakeitimas 316
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, 00.00 val. Pranešama arba 
atskleidžiama ne vėliau kaip kitos prekybos 
dienos 15.30 val.

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, 11.59 val. nakties. Pranešama 
arba atskleidžiama ne vėliau kaip kitos 
prekybos dienos 15.30 val. Laikas 
apskaičiuojamas atsižvelgiant į 
pagrindinės fizinio ar juridinio asmens 
verslo buveinės adreso laiko juostą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo tekste tikriausiai klaidingai nurodytas laikas 12 val., kadangi tai būtų 
vidudienį, prekybos dienos viduryje. Kadangi kelios laiko juostos gali būti svarstomos, reikia 
nustatyti, kuri tinkamiausia. Būtų prasminga atsižvelgti į pranešančio rinkos dalyvio laiko 
juostą, kadangi reikalauti iš dalyvių dienos viduryje išbraukti poziciją kelia papildomų 
sunkumų.

Pakeitimas 317
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, 00.00 val. Pranešama arba 
atskleidžiama ne vėliau kaip kitos prekybos 
dienos 15.30 val.

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, 12 val. vidurnaktį. Pranešama 
arba atskleidžiama ne vėliau kaip kitos 
prekybos dienos 15.30 val.

Or. en

Pagrindimas

Šį straipsnį būtina patikslinti, kad būtų aišku, kurią prekybos dieną ir kurioje laiko juostoje. 2 
dalyje numatyta apskaičiuoti vidurnaktį.
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Pakeitimas 318
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, 00.00 val. Pranešama arba 
atskleidžiama ne vėliau kaip kitos prekybos 
dienos 15.30 val.

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, pabaigoje. Pranešama arba 
atskleidžiama ne vėliau kaip kitos prekybos 
dienos 15.30 val.

Or. en

Pakeitimas 319
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija atitinkamai 
kompetentingai institucijai pranešama 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 
12 straipsnio 1 dalyje nustatytą sistemą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 ir 8 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 320
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atskleidžiant informaciją viešai, kaip 
nustatyta 7 straipsnyje, užtikrinama 
galimybė greitai susipažinti su 
informacija nediskriminacinėmis 
sąlygomis. Informacija pateikiama 
naudojant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/109/EB21

21 straipsnio 2 dalyje nurodytą oficialiai 
nustatytą akcijų emitento buveinės 
valstybės narės mechanizmą.

Išbraukta.

21 OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 ir 8 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 321
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kompetentinga įstaiga gali nuspręsti, 
ar pagal bet kokį straipsnį atskleidžiama 
bet kokia informacija apie turimas 
pozicijas, kai įsigalioja šis Reglamentas, 
jei šio Reglamento įsigaliojimo dieną arba 
po jos fizinio arba juridinio asmens 
turimos pozicijos vertė procentais keičiasi 
ir siekia atitinkamą pranešimo ar 
atskleidimo ribą arba jos net nesiekia dėl 
sąmoningų to asmens veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Norint sumažinti šoko būsenos rinkoje įsigaliojus šiam Reglamentui tikimybę, kompetentinga 
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įstaiga gali nuspręsti, ar taikyti šio Reglamento įsigaliojimo metu turimų pozicijų atskleidimo 
reikalavimus.  Kompetentinga įstaiga turėtų nuspręsti, ar investuotojai turėtų atskleisti 
informaciją tik tuomet, kai dėl aktyvios prekybos jų pozicija peržengia atitinkamą atskleidimo 
ribą.

Pakeitimas 322
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Europos vertybinių popierių ir rinkų 

institucijai teiktina informacija
1. Kompetentingos institucijos kas ketvirtį 
teikia informacijos apie su akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
susijusias grynąsias trumpąsias pozicijas 
ir su kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriais susijusias 
nepadengtas pozicijas santrauką Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai, 
kuri joms yra atitinkama kompetentinga 
institucija ir gauna pranešimus pagal 5–
8 straipsnius.
2. Vykdydama savo pareigas pagal šį 
reglamentą, EVPRI bet kada gali 
reikalauti iš valstybės narės atitinkamos 
kompetentingos institucijos pateikti 
papildomą informaciją apie su akcijomis 
arba valstybės skolos vertybiniais 
popieriais susijusias grynąsias trumpąsias 
pozicijas arba su kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais 
susijusias nepadengtas pozicijas.
Kompetentinga institucija pateikia prašytą 
informaciją Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucijai ne vėliau kaip per 
septynias kalendorines dienas.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi EVPRI gaus pranešimus, nebūtina pagal šį straipsnį teikti informaciją EVPRI.

Pakeitimas 323
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos kas ketvirtį 
teikia informacijos apie su akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
susijusias grynąsias trumpąsias pozicijas ir 
su kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriais susijusias 
nepadengtas pozicijas santrauką Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai, 
kuri joms yra atitinkama kompetentinga 
institucija ir gauna pranešimus pagal 5–
8 straipsnius.

1. Kompetentingos institucijos kas ketvirtį 
teikia informacijos apie su vertybiniais 
popieriais, indeksais arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais susijusias grynąsias 
trumpąsias pozicijas santrauką Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai, 
kuri joms yra atitinkama kompetentinga 
institucija ir gauna pranešimus pagal 5–
8 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 324
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama savo pareigas pagal šį 
reglamentą, EVPRI bet kada gali reikalauti 
iš valstybės narės atitinkamos 
kompetentingos institucijos pateikti 
papildomą informaciją apie su akcijomis 
arba valstybės skolos vertybiniais 
popieriais susijusias grynąsias trumpąsias 
pozicijas arba su kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais 
susijusias nepadengtas pozicijas.

Vykdydama savo pareigas pagal šį 
reglamentą, EVPRI bet kada gali reikalauti 
iš valstybės narės atitinkamos 
kompetentingos institucijos pateikti 
papildomą informaciją apie su vertybiniais 
popieriais, indeksais arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais susijusias grynąsias 
trumpąsias pozicijas.
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Or. en

Pakeitimas 325
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 skyriaus pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

NESUTARTŲ PASISKOLINTI
VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
PARDAVIMAS

SKOLINTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ 
PARDAVIMO IR KREDITO 
ĮSIPAREITGOJIMŲ NEĮVYKDYMO 
APSIKEITIMO SANDORIŲ 
APDOROJIMAS

Or. en

Pakeitimas 326
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimo apribojimai

Sutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimas

Or. en

Pakeitimas 327
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimo apribojimai

Nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimo ir kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių
apribojimai

Or. en
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Pakeitimas 328
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos pardavimo susitarimą tik 
tuo atveju, kai tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 329
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali turėti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, grynąją trumpąją poziciją 
tik tuo atveju, kai prekybos dienos, kai 
buvo pasiekta ši pozicija, pabaigoje
tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 330
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
akcijos, kuria leista prekiauti prekybos 
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prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

vietoje, pardavimo susitarimą, jei iš šio 
pardavimo tikimasi gauti susijusios
akcijos grynąją trumpąją poziciją, kai bus 
uždaromas verslas, tik tuo atveju, jei 
tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Apribojimai turėtų neigiamą poveikį valstybės skolos vertybinių popierių rinkų likvidumui ir 
būtų neproporcingi sisteminei tokių pozicijų keliamai rizikai.  Valstybėms narėms būtų labai 
brangu rinkti pinigus visuomeninėms paslaugoms, pvz., sveikatos priežiūrai, pensijoms ir 
socialinėms pašalpoms.

Pakeitimas 331
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje pardavimo susitarimą tik 
tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės skolos finansinėms priemonėms nereikėtų taikyti šių reikalavimų.

Pakeitimas 332
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos skolos 
finansinės priemonės pardavimo susitarimą 
tik tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 333
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos skolos 
finansinės priemonės pardavimo susitarimą 
tik tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos:

Or. de

Pakeitimas 334
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei iki 23.59 val. 
prekybos dieną, kai asmuo sudaro 
skolintos akcijos pardavimo susitarimą,
tenkinamos šios sąlygos:
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Or. en

Pakeitimas 335
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei iki prekybos 
dienos pabaigos tenkinamos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Galimas draudimas tose srityse, kuriose manipuliacinis elgesys gali būti veiksmingai 
ribojamas, neribojant nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių pardavimo naudos rinkos 
veiksmingumui.

Pakeitimas 336
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos 
šios sąlygos:

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei iki 
atitinkamos prekybos dienos pabaigos 
tenkinamos šios sąlygos:

Or. en


