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Pakeitimas 337
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs šią akciją arba valstybės 
skolos finansinę priemonę;

(a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs šią akciją;

Or. en

Pagrindimas

Čia apribojimai darytų neigiamą poveikį valstybės skolos finansinių priemonių rinkų 
mokumui ir būtų neproporcingi su tokiomis pozicijomis susijusiai sisteminei rizikai.  Dėl to 
valstybėms narėms galėtų brangiau kainuoti pinigų surinkimas viešosioms paslaugoms, pvz., 
sveikatos priežiūrai, pensijoms ir socialiniam draudimui.

Pakeitimas 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs šią akciją arba valstybės 
skolos finansinę priemonę;

(a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs šią akciją arba šią akciją 
atpirko;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė vieną dieną pasiskolinti finansinę priemonę sušvelnintų neigiamą mokumo 
apribojimų poveikį ir kartu būtų išsaugotas bendras Komisijos ketinimas išvengti 
neatsiskaitymo. Šie reikalavimai turėtų būti visiškai netaikomi valstybės skolos finansinėms 
priemonėms. 



PE456.805v02-00 4/106 AM\854948LT.doc

LT

Pakeitimas 339
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs šią akciją arba valstybės 
skolos finansinę priemonę;

(a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs finansinę priemonę;

Or. en

Pakeitimas 340
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs šią akciją arba valstybės 
skolos finansinę priemonę;

a) fizinis arba juridinis asmuo yra 
pasiskolinęs šią akciją arba skolos 
finansinę priemonę;

Or. de

Pakeitimas 341
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra 
sudaręs šios akcijos arba valstybės skolos 
finansinės priemonės skolinimo 
susitarimą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 342
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba valstybės skolos 
finansinės priemonės skolinimo 
susitarimą;

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos skolinimo susitarimą arba turi 
kitą visiškai įgyvendinamą pretenziją 
pagal sutarčių ar nuosavybės teisę, kad 
jam būtų perduotas atitinkamas tos pačios 
klasės vertybinių popierių skaičius, 
siekiant, kad atėjus atsiskaitymo terminui 
būtų galima atsiskaityti;

Or. en

Pagrindimas

Esama atvejų, kai pardavėjas turi neginčijamą sutartinę teisę gauti lygiavertes akcijas. Sunku 
suvokti, kodėl 12 straipsnyje dėmesys skiriamas tik skolinimui, nes teisė įgyti nuosavybę gali 
būti tvirtesnė teisė. Tokia siaura apibrėžtis gali daryti didelį poveikį paketų strategijoms 
rinkoje. Šie klausimai turėtų būti sprendžiami keičiant 12 straipsnio reikalavimus. Šie 
reikalavimai turėtų būti visiškai netaikomi valstybės skolos finansinėms priemonėms. 

Pakeitimas 343
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba valstybės skolos
finansinės priemonės skolinimo susitarimą;

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
finansinės priemonės skolinimo susitarimą;

Or. en
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Pakeitimas 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba valstybės skolos 
finansinės priemonės skolinimo 
susitarimą;

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos bendrąjį skolinimo susitarimą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimų tikslas – bendruoju susitarimu, pagal kurį trečioji šalis įsipareigoja paskolinti tam 
tikrą vertybinių popierių paketą, arba bet kokiu kitu susitarimu, pagal kurį atėjus terminui 
galima atsiskaityti, paremtus pardavimus laikyti sutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimu.

Pakeitimas 345
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba valstybės skolos 
finansinės priemonės skolinimo 
susitarimą;

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos skolinimo susitarimą;

Or. en

Pagrindimas

Čia apribojimai darytų neigiamą poveikį valstybės skolos finansinių priemonių rinkų 
mokumui ir būtų neproporcingi su tokiomis pozicijomis susijusiai sisteminei rizikai.  Dėl to 
valstybėms narėms galėtų brangiau kainuoti pinigų surinkimas viešosioms paslaugoms, pvz., 
sveikatos priežiūrai, pensijoms ir socialiniam draudimui.
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Pakeitimas 346
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba valstybės skolos 
finansinės priemonės skolinimo susitarimą;

(b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba skolos finansinės 
priemonės skolinimo susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 347
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba valstybės skolos 
finansinės priemonės skolinimo susitarimą;

b) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
šios akcijos arba skolos finansinės 
priemonės skolinimo susitarimą;

Or. de

Pakeitimas 348
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra 
sudaręs susitarimą su trečiąja šalimi, 
pagal kurį ši trečioji šalis patvirtino, kad 
susitarta pasiskolinti akciją arba valstybės 
skolos priemonę ir kad ji rezervuota 
fiziniam arba juridiniam asmeniui 
pasiskolinti, kad atėjus atsiskaitymo 
terminui, būtų galima atsiskaityti.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 349
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra 
sudaręs susitarimą su trečiąja šalimi, 
pagal kurį ši trečioji šalis patvirtino, kad 
susitarta pasiskolinti akciją arba valstybės 
skolos priemonę ir kad ji rezervuota 
fiziniam arba juridiniam asmeniui 
pasiskolinti, kad atėjus atsiskaitymo 
terminui, būtų galima atsiskaityti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam 
arba juridiniam asmeniui pasiskolinti, 
kad atėjus atsiskaitymo terminui, būtų 
galima atsiskaityti.

c) kalbama apie nepadengtą terminuotą 
pardavimą.

Or. de

Pakeitimas 351
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam 
arba juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad 
atėjus atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

(c) fizinis arba juridinis asmuo turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad akciją 
galima pasiskolinti siekiant, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, būtų galima
atsiskaityti.

Or. en

Pagrindimas

Šis formulavimas yra griežtesnis, negu reikalinga, ir galimos įvairios jo interpretacijos dėl to, 
kas yra skolinimosi patvirtinimas. Siūlomas pakeitimas suderina tekstą su kitomis 
pagrindinėmis teisinėmis sistemomis. Šie reikalavimai turėtų būti visiškai netaikomi valstybės 
skolos finansinėms priemonėms. 

Pakeitimas 352
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam 
arba juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad 
atėjus atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį jie 
turi pagrįstų priežasčių manyti, kad akciją
galima pasiskolinti siekiant, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

Or. en
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Pakeitimas 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam 
arba juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad 
atėjus atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį jis 
gali pagrįstai tikėtis, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, bus galima 
atsiskaityti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimų tikslas – bendruoju susitarimu, pagal kurį trečioji šalis įsipareigoja paskolinti tam 
tikrą vertybinių popierių paketą, arba bet kokiu kitu susitarimu, pagal kurį atėjus terminui 
galima atsiskaityti, paremtus pardavimus laikyti sutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimu.

Pakeitimas 354
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam arba 
juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

(c) fizinis arba juridinis asmuo pagrįstai 
tikisi, kad galima susitarti pasiskolinti 
akciją arba valstybės skolos priemonę ir 
kad ją galima rezervuoti fiziniam arba 
juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

Or. en
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Pagrindimas

12 straipsnio 1 dalies c punkto formulavimą reikia pakoreguoti siekiant jį suderinti su 
Jungtinių Valstijų Doddo-Franko įstatymu (pagrįstas tikėjimasis). Griežtesnė susitarimo dėl 
skolinimo taisyklė ES gali Europos rinkas susilpninti tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas 355
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam 
arba juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad 
atėjus atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, kad atėjus atsiskaitymo terminui, 
būtų galima atsiskaityti.

Or. en

Pagrindimas

Prekyba tą pačią dieną nekelia didesnio pavojaus, nes trumposios pozicijos nėra pakankamai 
ilgai turimos, kad dėl to reikėtų atsiskaityti. Reikalavimas, kad prieš pardavimą būtų 
patvirtinta, jog priemonė rezervuota, yra neproporcingai ribojamojo pobūdžio ir dėl to žymiai 
padidės emitentų skolinimosi sąnaudos. Net susitarimo pasiskolinti valstybės skolos priemonę 
patvirtinimas yra neproporcingas atsižvelgiant į tai, kad yra mažai neįvykusių sandorių, ir dėl 
to žymiai padidės ES vyriausybių sąnaudos, susijusios su kapitalo didinimu.

Pakeitimas 356
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs (c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
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susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam arba 
juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, kad atėjus atsiskaitymo terminui, 
būtų galima atsiskaityti.

Or. en

Pakeitimas 357
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam arba 
juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ar kad ji rezervuota fiziniam arba 
juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad atėjus 
atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

Or. en

Pakeitimas 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) fizinis arba juridinis asmuo yra tą 
pačią dieną nupirkęs arba davęs 
nurodymus panaudoti lygiavertį kiekį 
pirmumo teisių pirkti.

Or. en
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Pagrindimas

Šio naujo punkto tikslas – išaiškinti, atsižvelgiant į kapitalo didinimą suteikiant pirmumo 
teises pirkti, kad akcijų ir teisių arbitražas leidžiamas, įskaitant ir vienos dienos laikotarpį.

Pakeitimas 359
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) skolinta finansinė priemonė 
parduodama už kainą, kuri yra didesnė už 
tą, už kurią buvo atliktas ankstesnis 
pardavimas (padidėjimas), arba už 
paskutinio pardavimo kainą, jeigu ji 
didesnė už paskutinę skirtingą kainą 
(nulinis padidėjimas).

Or. en

Pakeitimas 360
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio sąlygos taikomos 
neatidėliotinų sandorių rinkoje 
vykdomiems sandoriams.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad šie reikalavimai taikomi tik neatidėliotinų sandorių rinkoje, t. y. kad  jie 
netaikomi ateities sandoriams; sutarčiai dėl prekybos, pagal kurią akcija pateikiama vėliau.
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Pakeitimas 361
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Fizinis arba juridinis asmuo gali 
sudaryti kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorius, 
susijusius su valstybės narės arba 
Sąjungos įsipareigojimu, tik tada, kai jis 
turi ilgąją to emitento valstybės skolos 
vertybinių popierių poziciją arba kitų 
įrodomų interesų, susijusių su suverenia 
valstybe.

Or. en

Pakeitimas 362
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų sutartimis arba
susitarimais deramai užtikrinama, kad 
akciją arba valstybės skolos finansinę 
priemonę bus galima gauti, kai reikės
atsiskaityti.

2. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokios yra pagrįstos priežastys 
manyti, kad akciją arba valstybės skolos 
finansinę priemonę bus galima gauti 
pasiskolinti, kad atėjus atsiskaitymo 
terminui, būtų galima atsiskaityti.

Or. en

Pagrindimas

Šis formulavimas yra griežtesnis, negu reikalinga, ir galimos įvairios jo interpretacijos dėl to, 
kas yra skolinimosi patvirtinimas. Siūlomas pakeitimas suderina tekstą su kitomis 
pagrindinėmis teismų sistemomis. Šie reikalavimai turėtų būti visiškai netaikomi valstybės 
skolos finansinėms priemonėms. 



AM\854948LT.doc 15/106 PE456.805v02-00

LT

Pakeitimas 363
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų sutartimis arba 
susitarimais deramai užtikrinama, kad 
akciją arba valstybės skolos finansinę 
priemonę bus galima gauti, kai reikės 
atsiskaityti.

2. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų sutartimis arba 
susitarimais paprastai užtikrinamas 
pagrįstas tikėjimasis, kad akciją arba 
valstybės skolos finansinę priemonę bus 
galima gauti, kai reikės atsiskaityti.

Or. en

Pagrindimas

12 straipsnio 1 dalies c punkto formulavimą reikia pakoreguoti siekiant jį suderinti su 
Jungtinių Valstijų Doddo-Franko įstatymu (pagrįstas tikėjimasis). Griežtesnė susitarimo dėl 
skolinimo taisyklė ES gali Europos rinkas susilpninti tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas 364
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų sutartimis arba 
susitarimais deramai užtikrinama, kad 
akciją arba valstybės skolos finansinę 
priemonę bus galima gauti, kai reikės 
atsiskaityti.

2. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų sutartimis deramai 
užtikrinama, kad finansinę priemonę bus 
galima gauti, kai reikės atsiskaityti.
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Or. en

Pakeitimas 365
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pirmiausia atsižvelgia į poreikį 
išsaugoti rinkų, ypač valstybės obligacijų 
rinkos ir valstybės obligacijų atpirkimo 
rinkų, likvidumą.

Komisija pirmiausia atsižvelgia į poreikį 
išsaugoti rinkų, ypač valstybės obligacijų 
rinkų ir valstybės obligacijų atpirkimo 
rinkų, efektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 366
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
įgyvendinimo standartų projektus ne vėliau 
kaip [2012 m. sausio 1 d.].

Europos priežiūros institucija (EVPRI)
pateikia Komisijai šių techninių 
įgyvendinimo standartų projektus iki
2012 m. sausio 1 d. Be to, Europos 
priežiūros institucija (EVPRI) parengia 
kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada 
fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
su valstybės narės arba su Sąjungos 
įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius neturėdamas ilgosios to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių pozicijos.

Or. en
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Pakeitimas 367
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. nepadengti terminuoti akcijų arba 
obligacijų, susijusių su žaliavomis arba 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriais, pardavimai yra 
draudžiami.

Or. de

Pakeitimas 368
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Skolintų prekių akcijų ir obligacijų 
pardavimas draudžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl klimato kaitos tikimasi didelio maisto ir prekių kainų nestabilumo. Skolintų kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pardavimas laikomas viena iš 2010 m. 
pavasarį prasidėjusios euro krizės priežasčių. Siekiant konsoliduoti ES valstybių narių 
biudžetus, būtina uždrausti parduoti skolintus kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius. Be to, šiai rinkai nereikalingas papildomas mokumas; su nemokumo rizika galima 
kovoti tradicinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 369
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 b dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Skolinta akcija ar skolos finansinė 
priemonė gali būti parduodami tik tuo 
atveju, jei skolinto vertybinio popieriaus 
pardavimas vyksta iš karto po to, kai 
akcijos pirkimo kaina pakilo arba 
nepakito.

Or. de

Pakeitimas 370
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Skolinta akcija ar skolos vertybinis 
popierius gali būti parduodami tik tuo 
atveju, jei pardavimas vyksta iš karto po 
to, kai akcijos pirkimo kaina pakilo arba 
nepakito.

Or. en

Pagrindimas

Taikant šią padidėjimo taisyklę galima išvengti pernelyg didelio kainų sumažėjimo.

Pakeitimas 371
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 

pardavimas
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Nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimas draudžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių pardavimas didina manipuliacijos rinka, 
neatsiskaitymo ir nestabilumo riziką. Be to, nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimas virsta sandoriu, kuris sąmoningai sužlugdomas, siekiant manipuliuoti vertybinių 
popierių kaina ir pasinaudoti arbitražu arba išvengti su įprastu skolintų vertybinių popierių 
pardavimu susijusių skolinimosi išlaidų. Nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių 
pardavimas draudžiamas, kadangi pardavėjas pateikia klaidinamą informaciją apie akcijų 
nuosavybę.

Pakeitimas 372
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Neturimų vertybinių popierių pardavimas
Neturimų vertybinių popierių pardavimas 

draudžiamas.

Or. en

Pakeitimas 373
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Nepadengtos kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio 

pozicijos
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Nepadengtos kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio 
pozicijos draudžiamos.

Or. en

Pakeitimas 374
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Nepadengtų kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių 

apribojimai
Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
su valstybės narės arba su Sąjungos ar 
juridinio asmens įsipareigojimu susijusius 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius tik tuomet, jei šis 
asmuo turi ilgąją to emitento skolos 
vertybinių popierių poziciją.

Or. en

Pakeitimas 375
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.

Supirkimo procedūros ir baudos už 
atsiskaitymo vėlavimą

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
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pagrindinei sandorio šaliai būtų 
nustatytos visus toliau pateiktus 
reikalavimus atitinkančios procedūros:
(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų 
arba valstybės skolos finansinės 
priemonės per keturias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, o rinkos 
formavimo veiklos atveju – per šešias 
prekybos dienas nuo prekybos įvykdymo 
dienos, prekybos vietai arba pagrindinei 
sandorio šaliai automatiškai būtų 
pradedamos taikyti akcijų arba valstybės 
skolos finansinės priemonės supirkimo 
procedūros, kad būtų galima atsiskaityti;
(b) jei prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis negali supirkti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės, kad jas būtų galima pateikti, 
prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis pateikimo dieną 
pirkėjui sumokėtų piniginę kompensaciją, 
pagrįstą pateiktinų akcijų arba skolos 
vertybinių popierių verte, ir sumą už bet 
kokius pirkėjo patirtus nuostolius;
(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo prekybos vietos valdytojui arba 
pagrindinei sandorio šaliai sumokėtų 
sumą, kuria būtų padengtos visos 
prekybos vietos valdytojo arba 
pagrindinės sandorio šalies pagal a ir 
b punktus sumokėtos sumos.
2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba atsiskaitymo 
sistemai, teikiančiai atsiskaitymo už šias 
akcijas arba valstybės skolos vertybinius 
popierius paslaugas, būtų nustatytos 
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad 
toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo, 
nepateikęs akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės atsiskaitymo dieną, 
būtų įpareigotas kasdien mokėti 
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mokėjimus prekybos vietai arba 
atsiskaitymo sistemai už kiekvieną 
neatsiskaitymo dieną.
Kasdieniai mokėjimai turi būti 
pakankamai dideli, kad pardavėjas 
negautų pelno neatsiskaitęs ir kad jais 
fiziniai arba juridiniai asmenys būtų 
atgrasomi nuo neatsiskaitymo.
3. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas nustato 
taisykles, pagal kurias jis gali uždrausti 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuris 
yra prekybos vietos narys, sudaryti kitus 
skolintų akcijų arba valstybės skolos 
finansinių priemonių pardavimo 
susitarimus šioje prekybos vietoje tol, kol 
šis asmuo neatsiskaito už toje prekybos 
vietoje sudarytą skolintų vertybinių 
popierių pardavimo sandorį.

Or. en

Pakeitimas 376
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Supirkimo procedūros ir baudos už 

atsiskaitymo vėlavimą
1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
pagrindinei sandorio šaliai būtų 
nustatytos visus toliau pateiktus 
reikalavimus atitinkančios procedūros:
(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų 
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arba valstybės skolos finansinės 
priemonės per keturias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, o rinkos 
formavimo veiklos atveju – per šešias 
prekybos dienas nuo prekybos įvykdymo 
dienos, prekybos vietai arba pagrindinei 
sandorio šaliai automatiškai būtų 
pradedamos taikyti akcijų arba valstybės 
skolos finansinės priemonės supirkimo 
procedūros, kad būtų galima atsiskaityti;
(b) jei prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis negali supirkti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės, kad jas būtų galima pateikti, 
prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis pateikimo dieną 
pirkėjui sumokėtų piniginę kompensaciją, 
pagrįstą pateiktinų akcijų arba skolos 
vertybinių popierių verte, ir sumą už bet 
kokius pirkėjo patirtus nuostolius;
(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo prekybos vietos valdytojui arba 
pagrindinei sandorio šaliai sumokėtų 
sumą, kuria būtų padengtos visos 
prekybos vietos valdytojo arba 
pagrindinės sandorio šalies pagal a ir 
b punktus sumokėtos sumos.
2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba atsiskaitymo 
sistemai, teikiančiai atsiskaitymo už šias 
akcijas arba valstybės skolos vertybinius 
popierius paslaugas, būtų nustatytos 
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad 
toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo, 
nepateikęs akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės atsiskaitymo dieną, 
būtų įpareigotas kasdien mokėti 
mokėjimus prekybos vietai arba 
atsiskaitymo sistemai už kiekvieną 
neatsiskaitymo dieną. 
Kasdieniai mokėjimai turi būti 
pakankamai dideli, kad pardavėjas 
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negautų pelno neatsiskaitęs ir kad jais 
fiziniai arba juridiniai asmenys būtų 
atgrasomi nuo neatsiskaitymo.
3. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas nustato 
taisykles, pagal kurias jis gali uždrausti 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuris 
yra prekybos vietos narys, sudaryti kitus 
skolintų akcijų arba valstybės skolos 
finansinių priemonių pardavimo 
susitarimus šioje prekybos vietoje tol, kol 
šis asmuo neatsiskaito už toje prekybos 
vietoje sudarytą skolintų vertybinių 
popierių pardavimo sandorį.

Or. en

Pagrindimas

Neatsiskaitymo problemą reikia spręsti, tačiau horizontaliu, o ne vertikaliu būdu.  Esama 
daug su operacijomis susijusių priežasčių, dėl kurių neatsiskaitymai nėra susiję su skolintų 
vertybinių popierių pardavimu.   Centrinės vertybinių popierių saugyklos negali žinoti, ar 
neatsiskaitymas susijęs su nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių pardavimu.  Pastangas 
pagerinti atsiskaitymų drausmę turėtų apimti teisės aktai dėl atsiskaitymų, susijusių su 
vertybiniais popieriais, arba Centrinių vertybinių popierių saugyklų reglamentas. Žr. siūlomą 
16a nurodomąją dalį.

Pakeitimas 377
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Supirkimo procedūros ir baudos už 
atsiskaitymo vėlavimą

Supirkimo procedūros ir administracinės 
sankcijos už atsiskaitymo vėlavimą

Or. en

Pagrindimas

Terminas „bauda“ skatina manyti, kad kalbama apie baudžiamąją sankciją.
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Pakeitimas 378
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
pagrindinei sandorio šaliai būtų 
nustatytos visus toliau pateiktus 
reikalavimus atitinkančios procedūros:

Išbraukta.

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų 
arba valstybės skolos finansinės 
priemonės per keturias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, o rinkos 
formavimo veiklos atveju – per šešias 
prekybos dienas nuo prekybos įvykdymo 
dienos, prekybos vietai arba pagrindinei 
sandorio šaliai automatiškai būtų 
pradedamos taikyti akcijų arba valstybės 
skolos finansinės priemonės supirkimo 
procedūros, kad būtų galima atsiskaityti;
(b) jei prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis negali supirkti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės, kad jas būtų galima pateikti, 
prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis pateikimo dieną 
pirkėjui sumokėtų piniginę kompensaciją, 
pagrįstą pateiktinų akcijų arba skolos 
vertybinių popierių verte, ir sumą už bet 
kokius pirkėjo patirtus nuostolius;
(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo prekybos vietos valdytojui arba 
pagrindinei sandorio šaliai sumokėtų 
sumą, kuria būtų padengtos visos 
prekybos vietos valdytojo arba 
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pagrindinės sandorio šalies pagal a ir 
b punktus sumokėtos sumos.

Or. en

Pakeitimas 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
pagrindinei sandorio šaliai būtų 
nustatytos visus toliau pateiktus 
reikalavimus atitinkančios procedūros:

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas nustato 
taisykles, kuriomis užtikrinama, kad
atėjus atsiskaitymo terminui būtų galima 
atsiskaityti. Šios priemonės, kurios turėtų 
apimti supirkimo galimybes, turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
nuo piktnaudžiavimo.

Or. en

Pakeitimas 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas
užtikrina, kad jai arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
pagrindinei sandorio šaliai būtų 
nustatytos visus toliau pateiktus 
reikalavimus atitinkančios procedūros:

1. Su akcijomis susijusias tarpuskaitos 
paslaugas teikiančios pagrindinės sandorio 
šalys nustato visus toliau pateiktus 
reikalavimus atitinkančias procedūras:

Or. en
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Pakeitimas 381
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
pagrindinei sandorio šaliai būtų nustatytos 
visus toliau pateiktus reikalavimus 
atitinkančios procedūros:

1. Kliringo namų arba atsiskaitymo 
sistemos, kuriuose leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas 
užtikrina, kad jiems arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
pagrindinei sandorio šaliai būtų nustatytos 
visus toliau pateiktus reikalavimus 
atitinkančios procedūros:

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vieta nėra aktuali šalis. Ši sistema turėtų būti taikoma kliringo namams arba 
atsiskaitymo sistemai.

Pakeitimas 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų 
arba valstybės skolos finansinės 
priemonės per keturias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, o rinkos 
formavimo veiklos atveju – per šešias 
prekybos dienas nuo prekybos įvykdymo 
dienos, prekybos vietai arba pagrindinei 
sandorio šaliai automatiškai būtų 
pradedamos taikyti akcijų arba valstybės 
skolos finansinės priemonės supirkimo 

Išbraukta.
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procedūros, kad būtų galima atsiskaityti;

Or. en

Pagrindimas

Netaiskaitymų lygis mažas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo veiklos. Su 
neatsiskaitymu susijusias priemones geriau svarstyti kaip atskiros teisėkūros iniciatyvos, kuri 
būtų skirta ne tik skolintų vertybinių popierių pardavimui, dalį.

Pakeitimas 383
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės per 
keturias prekybos dienas nuo prekybos 
įvykdymo dienos, o rinkos formavimo 
veiklos atveju – per šešias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, prekybos 
vietai arba pagrindinei sandorio šaliai 
automatiškai būtų pradedamos taikyti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės supirkimo procedūros, kad 
būtų galima atsiskaityti;

(a) jei akcijas arba valstybės skolos 
finansines priemones parduodantis fizinis 
arba juridinis asmuo atsiskaitydamas negali 
pateikti akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės ir nepateikia akcijų 
ar valstybės skolos finansinės priemonės 
iki tos dienos, kai sukanka atsiskaitymo 
terminas, bus taikoma rinkos drausmės 
tvarka, kurią sudaro supirkimo tvarka ir 
sankcijų tvarka, kuriai toks fizinis arba 
juridinis asmuo turės paklusti.

Or. en

Pagrindimas

Europoje taikoma tvarka skiriasi priklausomai nuo teisinės sistemos. Europos Komisija, 
siekdama pašalinti šį derinimo trūkumą, suformavo pramonės grupę, t. y.  Atsiskaitymų ciklų 
derinimo darbo grupę (angl. HSCWG), kad suderinus laikotarpius, per kuriuos už sandorį 
turi būti atsiskaityta, Europos finansinės rinkos taptų kompetentingesnės. Atsiskaitymų 
drausmės tvarką paprastai vykdo po prekybos teikiamų paslaugų infrastruktūros, taigi jas 
labiau tiktų reguliuoti teisės aktuose dėl paslaugų, teikiamų po prekybos.
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Pakeitimas 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės per 
keturias prekybos dienas nuo prekybos 
įvykdymo dienos, o rinkos formavimo 
veiklos atveju – per šešias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, prekybos 
vietai arba pagrindinei sandorio šaliai 
automatiškai būtų pradedamos taikyti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės supirkimo procedūros, kad būtų 
galima atsiskaityti;

(a) jei akcijas arba valstybės skolos 
finansines priemones parduodantis fizinis 
arba juridinis asmuo atsiskaitydamas negali 
pateikti akcijų per šešias prekybos dienas 
nuo atsiskaitymo termino dienos, 
pagrindinei sandorio šaliai automatiškai 
būtų pradedamos taikyti akcijų supirkimo 
procedūros, kad būtų galima atsiskaityti;

Or. en

Pakeitimas 385
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės per 
keturias prekybos dienas nuo prekybos
įvykdymo dienos, o rinkos formavimo 
veiklos atveju – per šešias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, prekybos 
vietai arba pagrindinei sandorio šaliai 
automatiškai būtų pradedamos taikyti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės per 
keturias prekybos dienas nuo prekybos 
įvykdymo dienos, prekybos vietai arba 
pagrindinei sandorio šaliai automatiškai 
būtų pradedamos taikyti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės 
supirkimo procedūros, kad būtų galima 
atsiskaityti;
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priemonės supirkimo procedūros, kad būtų 
galima atsiskaityti;

Or. en

Pakeitimas 386
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės per 
keturias prekybos dienas nuo prekybos
įvykdymo dienos, o rinkos formavimo 
veiklos atveju – per šešias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, prekybos 
vietai arba pagrindinei sandorio šaliai
automatiškai būtų pradedamos taikyti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės supirkimo procedūros, kad būtų
galima atsiskaityti;

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės per 
keturias atsiskaitymo dienas nuo prekybos 
dienos, o rinkos formavimo veiklos atveju 
– per šešias atsiskaitymo dienas nuo 
prekybos dienos, kliringo namams arba
atsiskaitymo sistemai automatiškai būtų 
pradedamos taikyti akcijų arba valstybės 
skolos finansinės priemonės supirkimo 
procedūros, kad būtų galima atsiskaityti;

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vieta nėra laikoma atitinkama šalimi. Šios sistemos subjektu turi būti laikomi 
kliringo namai ar atsiskaitymo sistema.

Pakeitimas 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei prekybos vietos valdytojas arba Išbraukta.
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pagrindinė sandorio šalis negali supirkti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės, kad jas būtų galima pateikti, 
prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis pateikimo dieną 
pirkėjui sumokėtų piniginę kompensaciją, 
pagrįstą pateiktinų akcijų arba skolos 
vertybinių popierių verte, ir sumą už bet 
kokius pirkėjo patirtus nuostolius;

Or. en

Pagrindimas

Nesugebėjimo atsiskaityti lygis yra žemas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo veiklos. 
Priemonės dėl neatsiskaitymo turėtų būti nagrinėjamos kaip atskira teisėkūros iniciatyva, kuri 
neapsiribotų vien tik skolintų vertybinių popierių pardavimu.

Pakeitimas 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei prekybos vietos valdytojas arba
pagrindinė sandorio šalis negali supirkti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės, kad jas būtų galima pateikti,
prekybos vietos valdytojas arba pagrindinė 
sandorio šalis pateikimo dieną pirkėjui 
sumokėtų piniginę kompensaciją, pagrįstą 
pateiktinų akcijų arba skolos vertybinių 
popierių verte, ir sumą už bet kokius 
pirkėjo patirtus nuostolius;

(b) jei pagrindinė sandorio šalis negali 
supirkti akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės, kad jas būtų galima 
pateikti, pagrindinė sandorio šalis 
pateikimo dieną pirkėjui sumokėtų piniginę 
kompensaciją, pagrįstą pateiktinų akcijų 
vertybinių popierių verte, ir sumą už bet 
kokius pirkėjo patirtus nuostolius;

Or. en

Pakeitimas 389
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis negali supirkti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės, kad jas būtų galima pateikti, 
prekybos vietos valdytojas arba pagrindinė 
sandorio šalis pateikimo dieną pirkėjui 
sumokėtų piniginę kompensaciją, pagrįstą 
pateiktinų akcijų arba skolos vertybinių 
popierių verte, ir sumą už bet kokius 
pirkėjo patirtus nuostolius;

(b) Jei kliringo namai, atsiskaitymo 
sistema arba pagrindinė sandorio šalis 
negali supirkti akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės, kad jas būtų galima 
pateikti, prekybos vietos valdytoja arba 
pagrindinė sandorio šalis pateikimo dieną 
pirkėjui sumokėtų piniginę kompensaciją, 
pagrįstą pateiktinų akcijų arba skolos 
vertybinių popierių verte, ir sumą už bet 
kokius pirkėjo patirtus nuostolius;

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vieta nėra laikoma atitinkama šalimi. Šios sistemos subjektu turi būti laikomi 
kliringo namai ar atsiskaitymo sistema.

Pakeitimas 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo prekybos vietos valdytojui arba 
pagrindinei sandorio šaliai sumokėtų 
sumą, kuria būtų padengtos visos 
prekybos vietos valdytojo arba 
pagrindinės sandorio šalies pagal a ir 
b punktus sumokėtos sumos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nesugebėjimo atsiskaityti lygis yra žemas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo veiklos. 
Priemonės dėl neatsiskaitymo turėtų būti nagrinėjamos kaip atskira teisėkūros iniciatyva, kuri 
neapsiribotų vien tik skolintų vertybinių popierių pardavimu.
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Pakeitimas 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo prekybos vietos valdytojui arba
pagrindinei sandorio šaliai sumokėtų sumą, 
kuria būtų padengtos visos prekybos vietos 
valdytojo arba pagrindinės sandorio šalies 
pagal a ir b punktus sumokėtos sumos.

(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo pagrindinei sandorio šaliai 
sumokėtų sumą, kuria būtų padengtos visos 
pagrindinės sandorio šalies pagal a ir 
b punktus sumokėtos sumos.

Or. en

Pakeitimas 392
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo prekybos vietos valdytojui arba 
pagrindinei sandorio šaliai sumokėtų sumą, 
kuria būtų padengtos visos prekybos vietos 
valdytojo arba pagrindinės sandorio šalies 
pagal a ir b punktus sumokėtos sumos.

(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
asmuo kliringo namams, atsiskaitymo 
sistemai arba pagrindinei sandorio šaliai 
sumokėtų sumą, kuria būtų padengtos visos
kliringo namų, atsiskaitymo sistemos arba 
pagrindinės sandorio šalies pagal a ir 
b punktus sumokėtos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vieta nėra laikoma atitinkama šalimi. Šios sistemos subjektu turi būti laikomi 
kliringo namai ar atsiskaitymo sistema.
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Pakeitimas 393
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba atsiskaitymo 
sistemai, teikiančiai atsiskaitymo už šias 
akcijas arba valstybės skolos vertybinius 
popierius paslaugas, būtų nustatytos 
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad 
toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo, 
nepateikęs akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės atsiskaitymo dieną, 
būtų įpareigotas kasdien mokėti 
mokėjimus prekybos vietai arba 
atsiskaitymo sistemai už kiekvieną 
neatsiskaitymo dieną.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba atsiskaitymo 
sistemai, teikiančiai atsiskaitymo už šias 
akcijas arba valstybės skolos vertybinius 
popierius paslaugas, būtų nustatytos 
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad 
toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo, 

Išbraukta.
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nepateikęs akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės atsiskaitymo dieną, 
būtų įpareigotas kasdien mokėti 
mokėjimus prekybos vietai arba 
atsiskaitymo sistemai už kiekvieną 
neatsiskaitymo dieną.

Or. en

Pagrindimas

Nesugebėjimo atsiskaityti lygis yra žemas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo veiklos. 
Priemonės dėl neatsiskaitymo turėtų būti nagrinėjamos kaip atskira teisėkūros iniciatyva, kuri 
neapsiribotų vien tik skolintų vertybinių popierių pardavimu.

Pakeitimas 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba atsiskaitymo 
sistemai, teikiančiai atsiskaitymo už šias 
akcijas arba valstybės skolos vertybinius 
popierius paslaugas, būtų nustatytos
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad toje 
prekybos vietoje akcijas arba valstybės 
skolos finansines priemones parduodantis 
fizinis arba juridinis asmuo, nepateikęs 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės atsiskaitymo dieną, būtų 
įpareigotas kasdien mokėti mokėjimus
prekybos vietai arba atsiskaitymo sistemai 
už kiekvieną neatsiskaitymo dieną.

2. Atsiskaitymo sistemai, teikiančiai 
atsiskaitymo už šias akcijas arba valstybės 
skolos vertybinius popierius paslaugas,
nustatomos procedūros, kuriomis 
užtikrinama, kad akcijas parduodantis 
fizinis arba juridinis asmuo, nepateikęs 
akcijų atsiskaitymo dieną, būtų įpareigotas 
kasdien mokėti mokėjimus atsiskaitymo 
sistemai už kiekvieną neatsiskaitymo 
dieną.

Or. en
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Pakeitimas 396
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas
užtikrina, kad jai arba atsiskaitymo 
sistemai, teikiančiai atsiskaitymo už šias 
akcijas arba valstybės skolos vertybinius 
popierius paslaugas, būtų nustatytos 
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad toje 
prekybos vietoje akcijas arba valstybės 
skolos finansines priemones parduodantis 
fizinis arba juridinis asmuo, nepateikęs 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės atsiskaitymo dieną, būtų 
įpareigotas kasdien mokėti mokėjimus
prekybos vietai arba atsiskaitymo sistemai 
už kiekvieną neatsiskaitymo dieną.

2. Kliringo namai arba atsiskaitymų 
sistema, kurioje leista prekiauti akcijomis 
arba valstybės skolos finansinėmis 
priemonėmis, užtikrina, kad jiems arba 
atsiskaitymo sistemai, teikiančiai 
atsiskaitymo už šias akcijas arba valstybės 
skolos vertybinius popierius paslaugas, 
būtų nustatytos procedūros, kuriomis 
užtikrinama, kad toje prekybos vietoje 
akcijas arba valstybės skolos finansines 
priemones parduodantis fizinis arba 
juridinis asmuo, nepateikęs akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės 
atsiskaitymo dieną, būtų įpareigotas 
kasdien mokėti mokėjimus kliringo 
namams arba atsiskaitymo sistemai už 
kiekvieną neatsiskaitymo dieną.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vieta nėra laikoma atitinkama šalimi. Šios sistemos subjektu turi būti laikomi 
kliringo namai ar atsiskaitymo sistema.

Pakeitimas 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kasdieniai mokėjimai turi būti 
pakankamai dideli, kad pardavėjas 
negautų pelno neatsiskaitęs ir kad jais 
fiziniai arba juridiniai asmenys būtų 

Išbraukta.
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atgrasomi nuo neatsiskaitymo.

Or. en

Pagrindimas

Nesugebėjimo atsiskaityti lygis yra žemas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo veiklos. 
Priemonės dėl neatsiskaitymo turėtų būti nagrinėjamos kaip atskira teisėkūros iniciatyva, kuri 
neapsiribotų vien tik skolintų vertybinių popierių pardavimu.

Pakeitimas 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kasdieniai mokėjimai turi būti pakankamai 
dideli, kad pardavėjas negautų pelno 
neatsiskaitęs ir kad jais fiziniai arba 
juridiniai asmenys būtų atgrasomi nuo 
neatsiskaitymo.

Kasdieniai mokėjimai turi būti pakankamai 
dideli, kad jais fiziniai arba juridiniai 
asmenys būtų atgrasomi nuo 
neatsiskaitymo.

Or. en

Pakeitimas 399
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kasdieniai mokėjimai turi būti 
pakankamai dideli, kad pardavėjas negautų 
pelno neatsiskaitęs ir kad jais fiziniai arba 
juridiniai asmenys būtų atgrasomi nuo 
neatsiskaitymo.

 Baudos turi būti pakankamai didelės, kad 
pardavėjas negautų pelno neatsiskaitęs ir 
kad jomis fiziniai arba juridiniai asmenys 
būtų atgrasomi nuo neatsiskaitymo.

Or. en
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Pakeitimas 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas nustato 
taisykles, pagal kurias jis gali uždrausti 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuris 
yra prekybos vietos narys, sudaryti kitus 
skolintų akcijų arba valstybės skolos 
finansinių priemonių pardavimo 
susitarimus šioje prekybos vietoje tol, kol 
šis asmuo neatsiskaito už toje prekybos 
vietoje sudarytą skolintų vertybinių 
popierių pardavimo sandorį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas nustato 
taisykles, pagal kurias jis gali uždrausti 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuris 
yra prekybos vietos narys, sudaryti kitus 
skolintų akcijų arba valstybės skolos 
finansinių priemonių pardavimo 
susitarimus šioje prekybos vietoje tol, kol 
šis asmuo neatsiskaito už toje prekybos 
vietoje sudarytą skolintų vertybinių 
popierių pardavimo sandorį.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nesugebėjimo atsiskaityti lygis yra žemas dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo veiklos. 
Priemonės dėl neatsiskaitymo turėtų būti nagrinėjamos kaip atskira teisėkūros iniciatyva, kuri 
neapsiribotų vien tik skolintų vertybinių popierių pardavimu.

Pakeitimas 402
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas nustato 
taisykles, pagal kurias jis gali uždrausti 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuris 
yra prekybos vietos narys, sudaryti kitus 
skolintų akcijų arba valstybės skolos 
finansinių priemonių pardavimo 
susitarimus šioje prekybos vietoje tol, kol 
šis asmuo neatsiskaito už toje prekybos 
vietoje sudarytą skolintų vertybinių 
popierių pardavimo sandorį.

3. Nors atsiskaitymo drausmė yra svarbi 
puikiai veikiančių finansų rinkų dalis, 
techninės atsiskaitymo drausmės sistemos 
detalės nepatenka į šį reglamentą ir jos 
apibrėžiamos atitinkamame Komisijos 
poprekybiniame teisėkūros pasiūlyme, 
atsižvelgiant į darbą, kurį šiuo klausimu 
atliko Komisija ir pramonė. Todėl 
Komisija iki 2011 m. pabaigos pateiks 
konkrečius pasiūlymus kartu su 
pasiūlymu sukurti suderintą centrinių
vertybinių popierių depozitoriumų teisinę 
sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Europos sistemos skiriasi pagal jurisdikciją. Europos Komisija sukūrė pramonės grupę, t. y. 
Atsiskaitymų ciklų darbo grupę, kuri nagrinėja šį suderinimo trūkumą ir sieks, kad Europos 
finansų rinkos taptų konkurencingesnės, suvienodinant laiką, per kurį įvykdomas sandoris. 
Atsiskaitymo drausmės sistemas dažniausiai vykdo poprekybinės infrastruktūros, todėl jos 
geriau derėtų poprekybiniuose teisės aktuose.

Pakeitimas 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas) 



PE456.805v02-00 40/106 AM\854948LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Atsiskaitymo drausmė

Bendra Sąjungos atsiskaitymų drausmė 
yra svarbi, siekiant sukurti efektyviai 
veikiančias Sąjungos finansų rinkas. 
Sąjungos atsiskaitymo drausmės 
įdiegimas, įskaitant suvienodintas 
piniginių kompensacijų taisykles, baudų 
sistemą bei vienodas vykdymo taisykles 
(pvz., supirkimo) turi patekti į atskiro 
platesnio teisės akto, kurį Komisija turi 
pateikti iki 2011 m., taikymo sferą.

Or. en

Pagrindimas

Sprendžiant atsiskaitymų nevykdymo klausimus į būsimuosius teisės aktus reikėtų įtraukti 
suderintą baudų sistemą ir užtikrinti taisyklių, kaip antai supirkimo ir piniginių kompensacijų 
taisyklių, vykdymą. Šis Komisijos teisėkūros požiūris galėtų būti grindžiamas 13 straipsniu, 
bet 13 straipsnio taikymo sritis būtų išplečiama ir finansinių priemonių, ir susijusių prekybos 
vietų sąlygų aspektais.

Pakeitimas 404
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis
Išimtis, kai pagrindinė prekybos vieta yra 

ne Sąjungoje

1. 5, 7, 12 ir 13 straipsniai netaikomi 
įmonės akcijoms, kuriomis leista prekiauti 
Sąjungos prekybos vietoje, jei pagrindinė 
akcijų prekybos vieta yra ne Sąjungos 
šalyje.

2. Atitinkama kompetentinga institucija 

Išbraukta.
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bent kas dvejus metus nustato, ar įmonės 
akcijų, kuriomis prekiaujama Sąjungos 
prekybos vietoje ir ne Sąjungos prekybos 
vietoje, pagrindinė prekybos vieta yra ne 
Sąjungoje. Atitinkama kompetentinga 
institucija Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucijai praneša apie visas tokias 
akcijas, kurių pagrindinė prekybos vieta
nustatyta esanti ne Sąjungoje. EVPRI kas 
dvejus metus skelbia akcijų, kurių 
pagrindinė prekybos vieta yra ne 
Sąjungoje, sąrašą. Šis sąrašas galioja 
dvejus metus. 

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
patvirtinti techninius reguliavimo 
standartus, kuriais patikslinamas 
apyvartos apskaičiavimo metodas, siekiant 
nustatyti pagrindinę akcijos prekybos 
vietą. Pirmojoje pastraipoje nurodyti 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/….[EVPRI 
reglamentas] [7–7d] straipsnius.
EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
reguliavimo standartų projektus ne vėliau 
kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

4. Siekiant užtikrinti vienodas 1 ir 2 dalių 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai patvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma:

a) kada ir kuriam laikotarpiui 
apskaičiuojama pagrindinė akcijos 
prekybos vieta;

b) kada atitinkama kompetentinga 
institucija Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucijai praneša apie tas akcijas, 
kurių pagrindinė prekybos vieta yra ne 
Sąjungoje; Pirmojoje pastraipoje nurodyti 
techniniai įgyvendinimo standartai 
tvirtinami pagal Reglamento (ES) 
Nr. …/….[EVPRI reglamentas] 
[7e] straipsnį.
EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
įgyvendinimo standartų projektus ne 
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vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

Or. de

Pakeitimas 405
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 7, 12 ir 13 straipsniai netaikomi 
įmonės akcijoms, kuriomis leista prekiauti 
Sąjungos prekybos vietoje, jei pagrindinė 
akcijų prekybos vieta yra ne Sąjungos 
šalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 406
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 7, 12 ir 13 straipsniai netaikomi 
įmonės akcijoms, kuriomis leista prekiauti 
Sąjungos prekybos vietoje, jei pagrindinė 
akcijų prekybos vieta yra ne Sąjungos 
šalyje.

1. 5, 7 ir 13 straipsniai netaikomi įmonės 
akcijoms Sąjungoje, jei pagrindinė akcijų 
prekybos vieta yra ne Sąjungos šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti vengiama uždrausti ES prekiaujančių bendrovių nepadengtas 
trumpąsias vertybinių popierių pozicijas, jei tokios pozicijos nedraudžiamos ne Sąjungoje.



AM\854948LT.doc 43/106 PE456.805v02-00

LT

Pakeitimas 407
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama kompetentinga institucija 
bent kas dvejus metus nustato, ar įmonės
akcijų, kuriomis prekiaujama Sąjungos 
prekybos vietoje ir ne Sąjungos prekybos 
vietoje, pagrindinė prekybos vieta yra ne 
Sąjungoje.

2. Atitinkama kompetentinga institucija 
bent kas dvejus metus nustato, ar įmonės
vertybinių popierių, kuriais prekiaujama
Sąjungoje ir ne Sąjungos prekybos vietoje, 
pagrindinė prekybos vieta yra ne 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 408
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama kompetentinga institucija 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai praneša apie visas tokias 
akcijas, kurių pagrindinė prekybos vieta 
nustatyta esanti ne Sąjungoje.

Atitinkama kompetentinga institucija 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai (EPI(EVPRI) praneša apie
visus tokius vertybinius popierius, kurių 
pagrindinė prekybos vieta nustatyta esanti 
ne Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 409
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI kas dvejus metus skelbia akcijų, 
kurių pagrindinė prekybos vieta yra ne 
Sąjungoje, sąrašą. Šis sąrašas galioja 
dvejus metus.

EPI(EVPRI) kas dvejus metus skelbia
vertybinių popierių, kurių pagrindinė 
prekybos vieta yra ne Sąjungoje, sąrašą.
Šis sąrašas galioja dvejus metus.
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Or. en

Pakeitimas 410
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai taip pat
taikomi veiklai, kurią vykdo investicinės 
įmonės, trečiosios šalies subjektai arba 
vietos įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

Or. de

Pakeitimas 411
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 5 – 8 ir 12 straipsniai ir bet kokie pagal 
16, 17, 18 arba 24 straipsnius nustatyti 
apribojimai arba reikalavimai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės prekybos vietoje arba 
už jos ribų ir atlieka vieną iš dviejų arba 
abi šias funkcijas:

Or. en
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Pagrindimas

Rinkos formuotojams taip pat neturėtų būti taikomi jokie apribojimai ar reikalavimai 
išskirtinių situacijų atveju, nes rinkos formuotojų būtinybė užtikrinti rinkos likvidumą 
tokiomis situacijomis taip pat yra labai svarbi. Žodžių junginys „operacijų vykdytojos“ 
nebūtinas. Pastraipoje nurodytų reikalavimų pakanka. Aiškesnės veiklos, kuriai daromos 
išimtys, apibrėžtys suteiktų daugiau aiškumo ir nuspėjamumo.

Pakeitimas 412
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 5 – 8 straipsniai netaikomi veiklai, kurią 
vykdo investicinės įmonės, trečiosios šalies 
subjektai arba vietos įmonės, kurios yra 
trečiosios šalies prekybos vietos arba 
rinkos narės, kurių teisės ir priežiūros 
sistema pripažinta lygiaverte pagal 2 dalį, 
jei jos yra finansinės priemonės operacijų 
vykdytojos prekybos vietoje arba už jos 
ribų ir atlieka vieną iš dviejų arba abi šias 
funkcijas:

Or. en

Pagrindimas

Rinkos formuotojams, kaip ir kitiems rinkos dalyviams, neturėtų būti leidžiama turėti 
nepadengtų pozicijų.

Pakeitimas 413
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 

1. 5 – 8 ir 12 straipsniai netaikomi veiklai, 
kurią vykdo investicinės įmonės, trečiosios 
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trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

šalies subjektai arba vietos įmonės, kurios 
yra trečiosios šalies prekybos vietos arba 
rinkos narės, kurių teisės ir priežiūros 
sistema pripažinta lygiaverte pagal 2 dalį, 
jei jos išsilaiko finansinėse rinkose ir yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų arba 
finansų tarpininkės ir atlieka bet kurią iš 
šių funkcijų:

Or. en

Pakeitimas 414
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 5 – 8 ir 12 straipsniai netaikomi veiklai, 
kurią vykdo investicinės įmonės, trečiosios 
šalies subjektai arba vietos įmonės, kurios 
yra trečiosios šalies prekybos vietos arba 
rinkos narės, kurių teisės ir priežiūros 
sistema pripažinta lygiaverte pagal 2 dalį, 
jei jos yra bet kokios finansinės priemonės, 
įskaitant akcijas, opcionus, išvestines 
finansines priemones, valstybės skolos 
vertybinius popierius ir įmonių skolos 
vertybinius popierius, operacijų 
vykdytojos prekybos vietoje arba už jos
ribų arba jei jos yra finansų tarpininkės ir 
atlieka vieną ar daugiau iš šių funkcijų:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pašalinti bet kokias abejones dėl priemonių taikymo srities ir dėl finansinių tarpininkų 
traktavimo. Be to, svarbu įtraukti tokią prekybos veiklą, kuri gali būti laikoma rinkos 
formavimo veikla dėl to, kad ji apima prekybą, kuri vykdoma viešai neskelbiant pirkimo ir 
pardavimo kurso (pvz., kvietimų teikti pasiūlymą modeliai vykdant nebiržinius sandorius) 
arba vykdoma abipusė prekyba tarp rinkos formuotojų, kai viena pusė tenkina kitos pusės 
poreikį prekiauti kliento vardu, arba atsitraukimo pagrindu.
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Pakeitimas 415
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 5 – 8 ir 12 straipsniai netaikomi veiklai, 
kurią vykdo investicinės įmonės, trečiosios 
šalies subjektai arba vietos įmonės, kurios 
yra trečiosios šalies prekybos vietos arba 
rinkos narės, kurių teisės ir priežiūros 
sistema pripažinta lygiaverte pagal 2 dalį, 
jei jos yra bet kokios finansinės priemonės, 
įskaitant akcijas, opcionus, išvestines 
finansines priemones, valstybės skolos 
vertybinius popierius ir įmonių skolos 
vertybinius popierius, operacijų 
vykdytojos prekybos vietoje arba už jos 
ribų arba jei jos yra finansų tarpininkės ir 
atlieka vieną iš dviejų arba abi šias 
funkcijas:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pašalinti bet kokias abejones dėl finansinių priemonių taikymo srities ir dėl finansinių 
tarpininkų traktavimo. Be to, svarbu įtraukti tokią prekybos veiklą, kuri gali būti laikoma 
rinkos formavimo veikla dėl to, kad ji apima prekybą, kuri vykdoma viešai neskelbiant 
pirkimo ir pardavimo kurso (pvz., kvietimų teikti pasiūlymą modeliai vykdant nebiržinius 
sandorius) arba vykdoma abipusė prekyba tarp rinkos formuotojų, kai viena pusė tenkina 
kitos pusės poreikį prekiauti kliento vardu, arba atsitraukimo pagrindu.

Pakeitimas 416
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 1. 5 – 8 ir 12 straipsniai netaikomi veiklai, 
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veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

kurią vykdo investicinės įmonės arba 
trečiosios šalies subjektai (rinkos 
formuotojai), kurie yra trečiosios šalies
atitinkamos prekybos vietos arba
atitinkamos rinkos nariai, kurių teisės ir 
priežiūros sistema pripažinta lygiaverte 
pagal 2 dalį, jei jie yra finansinės 
priemonės operacijų vykdytojai prekybos 
vietoje arba už jos ribų ir atlieka vieną ar 
daugiau iš šių funkcijų ir apdraudžia šiais 
santykiais sukuriamas pozicijas:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad šios priemonės (kurios nėra nei įgyvendinimo standartai, 
nei deleguotieji aktai) būtų aiškios ir proporcingos, užpildytų spragą Komisijos pasiūlyme dėl 
trečiosios šalies rinkos formuotojų kontrolės ir stebėsenos, nes jiems siūlomame reglamente 
taikoma daug išimčių, ir palengvintų praktinį nuostatų taikymą.

Pakeitimas 417
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 5 – 8 ir 12 straipsniai netaikomi veiklai, 
kurią vykdo investicinės įmonės, trečiosios 
šalies subjektai arba vietos įmonės, kurios 
yra trečiosios šalies prekybos vietos arba 
rinkos narės, kurių teisės ir priežiūros 
sistema pripažinta lygiaverte pagal 2 dalį, 
jei jos yra finansinės priemonės operacijų 
vykdytojos prekybos vietoje arba už jos 
ribų ir atlieka vieną ar daugiau iš šių 
funkcijų:

Or. en

Pagrindimas

Rinkos formavimo veikla ir jos suteikiamas likvidumas yra esminis gerai veikiančios rinkos 
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bruožas. Taikant reglamente pateikiamą apibrėžtį, daugeliui likvidumą užtikrinančių įmonių 
nebūtų leidžiama teikti šios itin svarbios paslaugos. Tai neigiamai veiktų visą rinką, o ypač 
MVĮ.

Pakeitimas 418
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 419
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) tokiu būdu, kuris paprastai turi 
reguliaraus rinkos likvidumo užtikrinimo 
poveikį ir kurso, ir siūlomos kainos 
aspektais palyginamo dydžio rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pašalinti bet kokias abejones dėl priemonių taikymo srities ir dėl finansinių tarpininkų 
traktavimo. Be to, svarbu įtraukti tokią prekybos veiklą, kuri gali būti laikoma rinkos 
formavimo veikla dėl to, kad ji apima prekybą, kuri vykdoma viešai neskelbiant pirkimo ir 
pardavimo kurso (pvz., kvietimų teikti pasiūlymą modeliai vykdant nebiržinius sandorius) 
arba vykdoma abipusė prekyba tarp rinkos formuotojų, kai viena pusė tenkina kitos pusės 
poreikį prekiauti kliento vardu, arba atsitraukimo pagrindu.
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Pakeitimas 420
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) skelbia pastovius palyginamo dydžio 
pasiūlos ir paklausos kursus 
konkurencingomis kainomis, tokiu būdu 
reguliariai ir nuolat užtikrindamos rinkos 
likvidumą. Šie kursai nustatomi vykdant 
viešai atskleidžiamą sutartinę prievolę, 
pagal kurią privaloma pateikti tokius 
kriterijus, kaip dalyvavimo laikotarpis,
kiekis ir kainų skirtumas;

Or. en

Pakeitimas 421
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 422
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) tokiu būdu, kuris paprastai turi 
reguliaraus rinkos likvidumo užtikrinimo 
poveikį ir kurso, ir siūlomos kainos 
aspektais palyginamo dydžio rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pašalinti bet kokias abejones dėl finansinių priemonių taikymo srities ir dėl finansinių 
tarpininkų traktavimo. Be to, svarbu įtraukti tokią prekybos veiklą, kuri gali būti laikoma 
rinkos formavimo veikla dėl to, kad ji apima prekybą, kuri vykdoma viešai neskelbiant 
pirkimo ir pardavimo kurso (pvz., kvietimų teikti pasiūlymą modeliai vykdant nebiržinius 
sandorius) arba vykdoma abipusė prekyba tarp rinkos formuotojų, kai viena pusė tenkina 
kitos pusės poreikį prekiauti kliento vardu, arba atsitraukimo pagrindu.

Pakeitimas 423
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų pavedimus arba jų prekiavimo 
prašymus ir apdraudžia šiais santykiais 
sukuriamas pozicijas.

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų ir kitų rinkos formuotojų
pavedimus arba jų prekiavimo prašymus
arba numatant būsimus klientų prašymus
ir iš dalies arba visiškai apdraudžia šiais 
santykiais sukuriamas pozicijas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pašalinti bet kokias abejones dėl priemonių taikymo srities ir dėl finansinių tarpininkų 
traktavimo. Be to, svarbu įtraukti tokią prekybos veiklą, kuri gali būti laikoma rinkos 
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formavimo veikla dėl to, kad ji apima prekybą, kuri vykdoma viešai neskelbiant pirkimo ir 
pardavimo kurso (pvz., kvietimų teikti pasiūlymą modeliai vykdant nebiržinius sandorius) 
arba vykdoma abipusė prekyba tarp rinkos formuotojų, kai viena pusė tenkina kitos pusės 
poreikį prekiauti kliento vardu, arba atsitraukimo pagrindu.

Pakeitimas 424
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų pavedimus arba jų prekiavimo 
prašymus ir apdraudžia šiais santykiais 
sukuriamas pozicijas.

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų ir kitų rinkos formuotojų
pavedimus arba jų prekiavimo prašymus
arba numatant būsimus klientų prašymus
ir iš dalies arba visiškai apdraudžia šiais 
santykiais sukuriamas pozicijas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pašalinti bet kokias abejones dėl finansinių priemonių taikymo srities ir dėl finansinių 
tarpininkų traktavimo. Be to, svarbu įtraukti tokią prekybos veiklą, kuri gali būti laikoma 
rinkos formavimo veikla dėl to, kad ji apima prekybą, kuri vykdoma viešai neskelbiant 
pirkimo ir pardavimo kurso (pvz., kvietimų teikti pasiūlymą modeliai vykdant nebiržinius 
sandorius) arba vykdoma abipusė prekyba tarp rinkos formuotojų, kai viena pusė tenkina 
kitos pusės poreikį prekiauti kliento vardu, arba atsitraukimo pagrindu.

Pakeitimas 425
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų pavedimus arba jų prekiavimo 
prašymus ir apdraudžia šiais santykiais 

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų pavedimus arba jų prekiavimo 
prašymus. Tokie užsakymai vykdomi 
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sukuriamas pozicijas. laikantis viešai paskelbto susitarimo.

Or. en

Pakeitimas 426
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų pavedimus arba jų prekiavimo 
prašymus ir apdraudžia šiais santykiais 
sukuriamas pozicijas.

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų pavedimus arba jų prekiavimo 
prašymus, arba apdraudžia šiais santykiais 
sukuriamas pozicijas.

Or. en

Pagrindimas

Išimtis turėtų būti taikoma vykdant prekybos sandorius klientų prašymu. Neturėtų būti svarbu, 
ar pozicija bus apdrausta, ar uždaryta įvykdžius antrinį prekybos sandorį.

Pakeitimas 427
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) savo sąskaita ir už savo nuosavas 
lėšas pirkdamas ir parduodamas 
finansines priemones paties nustatytomis 
kainomis

Or. en
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Pakeitimas 428
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio h dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) tokiu būdu, kuris paprastai turi 
reguliaraus rinkos likvidumo užtikrinimo 
poveikį ir kurso, ir siūlomos kainos 
aspektais palyginamo dydžio rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 429
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą gali priimti 
sprendimus, kuriuose nustatoma, kad 
trečiosios šalies teisės ir priežiūros sistema 
užtikrinama, jog toje trečiojoje šalyje 
įgaliota rinka atitinka teisiškai privalomus 
reikalavimus, kurie 1 dalyje nustatytos 
išimties taikymo atžvilgiu atitinka 
Direktyvos 2004/39/EB III antraštinės 
dalies, Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2003/6/EB ir 
Direktyvos 2004/109/EB reikalavimus ir 
kurie toje trečiojoje šalyje veiksmingai 
prižiūrimi ir vykdomi.

2. Komisija pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą gali priimti 
sprendimus, kuriuose nustatoma, kad 
trečiosios šalies teisės ir priežiūros sistema 
užtikrinama, jog toje trečiojoje šalyje
rinkos formuotojas ar įgaliota rinka 
atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, 
kurie 1 dalyje nustatytos išimties taikymo 
atžvilgiu atitinka susijusius
Direktyvos 2004/39/EB,
Direktyvos 2003/6/EB ir 
Direktyvos 2004/109/EB reikalavimus ir 
kurie toje trečiojoje šalyje veiksmingai 
prižiūrimi ir vykdomi.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad šios priemonės (kurios nėra nei įgyvendinimo standartai, 
nei deleguotieji aktai) būtų aiškios ir proporcingos, užpildytų spragą Komisijos pasiūlyme dėl 
trečiosios šalies rinkos formuotojų kontrolės ir stebėsenos, nes jiems siūlomame reglamente 
taikoma daug išimčių, ir palengvintų praktinį nuostatų taikymą.
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Pakeitimas 430
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) rinkos formuotojai turi būti tinkamai 
reguliuojami ir veiksmingai prižiūrimi;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad šios priemonės (kurios nėra nei įgyvendinimo standartai, 
nei deleguotieji aktai) būtų aiškios ir proporcingos, užpildytų spragą Komisijos pasiūlyme dėl 
trečiosios šalies rinkos formuotojų kontrolės ir stebėsenos, nes jiems siūlomame reglamente 
taikoma daug išimčių, ir palengvintų praktinį nuostatų taikymą.

Pakeitimas 431
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8 ir 12 straipsniai netaikomi fizinių arba 
juridinių asmenų veiklai, jei jie, veikdami 
kaip įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu, yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

3. 8 ir 12 straipsniai taip pat taikomi
fizinių arba juridinių asmenų veiklai, jei 
jie, veikdami kaip įgaliotieji pirminiai 
makleriai pagal susitarimą su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, yra 
finansinės priemonės pirminės arba 
antrinės rinkos operacijų, susijusių su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
vykdytojai.

Or. de
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Pakeitimas 432
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8 ir 12 straipsniai netaikomi fizinių arba 
juridinių asmenų veiklai, jei jie, veikdami 
kaip įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu, yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

3. 8 ir 12 straipsniai ir pagal 16, 17, 18 
arba 24 straipsnius nustatyti apribojimai 
ar reikalavimai, susiję su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, netaikomi fizinių 
arba juridinių asmenų veiklai, jei jie yra
įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu ir yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės narės 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
vykdytojai.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos formuotojams taip pat neturėtų būti taikomi jokie apribojimai ar reikalavimai 
išskirtinių situacijų atveju, nes rinkos formuotojų būtinybė užtikrinti rinkos likvidumą 
tokiomis situacijomis yra taip pat labai svarbi.

Pakeitimas 433
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8 ir 12 straipsniai netaikomi fizinių arba 
juridinių asmenų veiklai, jei jie, veikdami 
kaip įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu, yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

3. 8 ir 12 straipsniai ir pagal 16, 17, 
18 arba 24 straipsnius nustatyti 
apribojimai ar reikalavimai, susiję su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais,
netaikomi fizinių arba juridinių asmenų 
veiklai, jei jie yra įgaliotieji pirminiai 
makleriai pagal susitarimą su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu ir yra 
finansinės priemonės pirminės arba 
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antrinės rinkos operacijų, susijusių su 
valstybės narės valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

Or. en

Pagrindimas

Pirminiai makleriai turės daugiau pajėgumų įgyti valstybės skolos vertybinių popierių ir 
užtikrinti rinkos likvidumą, jei jie galės apsidrausti pasitelkdami įvairesnes valstybės skolos 
finansines priemones, o ne tik tas valstybės skolos finansines priemones, kurių pirminiai 
makleriai jie yra.

Pakeitimas 434
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8 ir 12 straipsniai netaikomi fizinių arba 
juridinių asmenų veiklai, jei jie, veikdami 
kaip įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu, yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

3. 8 straipsnis netaikomas fizinių arba 
juridinių asmenų veiklai, jei jie, veikdami 
kaip įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu, yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

Or. en

Pakeitimas 435
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 5, 6, 7 ir 12 straipsniai netaikomi 
fiziniams arba juridiniams asmenims, 
sudarantiems skolinto vertybinio 
popieriaus pardavimo susitarimą arba 

4. 6 ir 7 straipsniai netaikomi fiziniams 
arba juridiniams asmenims, sudarantiems 
skolinto vertybinio popieriaus pardavimo 
susitarimą arba turintiems grynąsias 
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turintiems grynąsias trumpąsias pozicijas, 
susijusias su stabilizavimo užtikrinimu 
pagal Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 2273/2003 III skyrių.

trumpąsias pozicijas, susijusias su 
stabilizavimo užtikrinimu pagal Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2273/2003 III skyrių.

Or. de

Pakeitimas 436
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 5, 6, 7 ir 12 straipsniai netaikomi 
fiziniams arba juridiniams asmenims, 
sudarantiems skolinto vertybinio 
popieriaus pardavimo susitarimą arba 
turintiems grynąsias trumpąsias pozicijas, 
susijusias su stabilizavimo užtikrinimu 
pagal Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 2273/2003 III skyrių.

4. 5, 6 ir 7 straipsniai netaikomi fiziniams 
arba juridiniams asmenims, sudarantiems 
skolinto vertybinio popieriaus pardavimo 
susitarimą arba turintiems grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
stabilizavimo užtikrinimu pagal Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 2273/2003 III skyrių.

Or. en

Pakeitimas 437
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyse nurodytos išimtys taikomos 
tik tuo atveju, jei susiję fiziniai arba 
juridiniai asmenys savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai 
pirmiausia raštu pranešė, kad ketina 
pasinaudoti išimtimi. Pranešimas 
pateikiamas ne vėliau kaip trisdešimt 
kalendorinių dienų iki fizinio arba juridinio 
asmens numatytos išimties taikymo 
pradžios.

5. 3 dalyje nurodytos išimtys taikomos tik 
tuo atveju, jei susiję fiziniai arba juridiniai 
asmenys savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai pirmiausia raštu 
pranešė, kad ketina pasinaudoti išimtimi. 
Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip 
trisdešimt kalendorinių dienų iki fizinio 
arba juridinio asmens numatytos išimties 
taikymo pradžios.

Or. de
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Pakeitimas 438
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyse nurodytos išimtys taikomos 
tik tuo atveju, jei susiję fiziniai arba 
juridiniai asmenys savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai 
pirmiausia raštu pranešė, kad ketina 
pasinaudoti išimtimi. Pranešimas 
pateikiamas ne vėliau kaip trisdešimt 
kalendorinių dienų iki fizinio arba juridinio 
asmens numatytos išimties taikymo 
pradžios.

5. 1 ir 3 dalyse nurodytos išimtys taikomos 
tik tuo atveju, jei susiję fiziniai arba 
juridiniai asmenys savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai 
pirmiausia raštu pranešė, kad ketina 
pasinaudoti išimtimi. Pranešime 
nurodomas finansinės priemonės, kuria 
fizinis ar juridinis asmuo rengiasi 
prekiauti, tipas, kaip antai akcijos, 
išvestinės finansinės priemonės, įmonių 
obligacijos, valstybės obligacijos ar 
opcionai. Pranešimas pateikiamas ne 
vėliau kaip trisdešimt kalendorinių dienų 
iki fizinio arba juridinio asmens numatytos 
išimties taikymo pradžios prekybai bet 
kurio nurodyto tipo finansine priemone, 
nebent kompetentinga institucija leistų 
taikyti trumpesnį pranešimo laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Tiems, kurie pareiškia norą tapti rinkos formuotojais, turėtų būti taikoma aiški ir veiksminga 
procedūra, o kompetentingai institucijai turėtų būti suteikiama galimybė nereikalauti pateikti 
pranešimą prieš 30 dienų, jei nurodoma tinkama ir praktiškai pagrįsta priežastis.

Pakeitimas 439
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 ir 3 dalyse nurodytos išimtys taikomos 5. 1 ir 3 dalyse nurodytos išimtys taikomos 
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tik tuo atveju, jei susiję fiziniai arba 
juridiniai asmenys savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai 
pirmiausia raštu pranešė, kad ketina 
pasinaudoti išimtimi. Pranešimas 
pateikiamas ne vėliau kaip trisdešimt 
kalendorinių dienų iki fizinio arba juridinio 
asmens numatytos išimties taikymo 
pradžios.

tik tuo atveju, jei susiję fiziniai arba 
juridiniai asmenys atitinkamai
kompetentingai institucijai pirmiausia raštu 
pranešė, kad ketina pasinaudoti išimtimi.
Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip 
trisdešimt kalendorinių dienų iki fizinio 
arba juridinio asmens numatytos išimties 
taikymo pradžios.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad šios priemonės (kurios nėra nei įgyvendinimo standartai, 
nei deleguotieji aktai) būtų aiškios ir proporcingos, užpildytų spragą Komisijos pasiūlyme dėl 
trečiosios šalies rinkos formuotojų kontrolės ir stebėsenos, nes jiems siūlomame reglamente 
taikoma daug išimčių, ir palengvintų praktinį nuostatų taikymą.

Pakeitimas 440
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 9 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija gali raštu prašyti iš fizinio arba 
juridinio asmens, kuris veikia 
naudodamasis 1, 3 arba 4 dalyse
nustatytomis išimtimis, pateikti informaciją 
apie pagal šią išimtį turimas trumpąsias 
pozicijas arba vykdomą veiklą. Fizinis arba 
juridinis asmuo pateikia informaciją ne 
vėliau kaip per keturias kalendorines 
dienas po prašymo pateikimo datos.

9. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija gali raštu prašyti iš fizinio arba 
juridinio asmens, kuris veikia 
naudodamasis 4 dalyje nustatytomis 
išimtimis, pateikti informaciją apie pagal 
šią išimtį turimas trumpąsias pozicijas arba 
vykdomą veiklą. Fizinis arba juridinis 
asmuo pateikia informaciją ne vėliau kaip 
per keturias kalendorines dienas po 
prašymo pateikimo datos.

Or. de
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Pakeitimas 441
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti iš fizinių arba 
juridinių asmenų, turinčių grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su
konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
arba jų klase, pateikti jai arba atskleisti 
visuomenei informaciją apie poziciją, kai
ji siekia kompetentingos institucijos 
nustatytą pranešimo ribą arba jos nesiekia, 
jei tenkinamos abi šios sąlygos:

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti iš fizinių arba 
juridinių asmenų, turinčių grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su
akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti 
prekybos vietoje, pranešti jai, kai pozicija
siekia kompetentingos institucijos nustatytą 
pranešimo ribą arba jos nesiekia, jei 
tenkinamos visos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Informacijos atskleidimas visuomenei niekada negali būti skubi priemonė, todėl nereikia 
suteikti galimybės to reikalauti. Tai rinkos dalyviams suteiks daugiau nuspėjamumo. Turėtų 
būti suteikti įgaliojimai reikalauti viešai atskleisti informaciją tik apie akcijas. Nederėtų 
suteikti įgaliojimų kompetentingoms institucijoms reikalauti atskleisti informaciją apie 
nenurodytas finansines priemones, kai nėra įrodymų, kad šių skolintų finansinių priemonių 
pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo.

Pakeitimas 442
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti iš fizinių arba 
juridinių asmenų, turinčių grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su
konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
arba jų klase, pateikti jai arba atskleisti 
visuomenei informaciją apie poziciją, kai ji 
siekia kompetentingos institucijos nustatytą 

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti iš fizinių arba 
juridinių asmenų, turinčių grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su
akcijomis, kuriomis leidžiama prekiauti 
prekybos vietoje, atskleisti visuomenei 
informaciją apie poziciją, kai ji siekia 
kompetentingos institucijos nustatytą 
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pranešimo ribą arba jos nesiekia, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos:

pranešimo ribą arba jos nesiekia, jei 
tenkinamos visos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų suteikti įgaliojimų kompetentingoms institucijoms reikalauti atskleisti informaciją 
apie nenurodytas finansines priemones, kai nėra įrodymų, kad šių skolintų finansinių 
priemonių pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo. Turėtų būti suteikti įgaliojimai 
reikalauti viešai atskleisti informaciją tik apie akcijas.

Pakeitimas 443
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti iš fizinių arba 
juridinių asmenų, turinčių grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
arba jų klase, pateikti jai arba atskleisti 
visuomenei informaciją apie poziciją, kai ji 
siekia kompetentingos institucijos nustatytą 
pranešimo ribą arba jos nesiekia, jei
tenkinamos abi šios sąlygos:

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti iš fizinių arba 
juridinių asmenų, turinčių grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
arba jų klase, pateikti jai arba atskleisti 
visuomenei informaciją apie poziciją, kai ji 
siekia kompetentingos institucijos nustatytą 
pranešimo ribą arba jos nesiekia, jei vyksta 
neigiami įvykiai arba pokyčiai, dėl kurių 
toje arba bet kurioje kitoje valstybėje 
narėje kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka.

Or. en

Pakeitimas 444
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vyksta neigiami įvykiai arba pokyčiai, 
dėl kurių kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka 
valstybėje narėje arba vienoje ar keliose 
kitose valstybėse narėse;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 445
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šios priemonės imtis būtina siekiant 
mažinti šią grėsmę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 446
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonė neturės žalingo poveikio 
finansų rinkų veiksmingumui, įskaitant tų 
rinkų likvidumo mažinimą arba 
neaiškumo sukėlimą rinkos dalyviams, 
kuris būtų neproporcingas jos naudai.

Or. en

Pagrindimas

Priemonė turėtų būti taikoma išskirtinai pabrėžiant proporcingumo principą.
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Pakeitimas 447
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma finansinėms 
priemonėms, kurioms jau taikomi 
II skyriaus 5–8 straipsniuose nustatyti 
skaidrumo reikalavimai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų suteikti įgaliojimų kompetentingoms institucijoms reikalauti atskleisti informaciją 
apie nenurodytas finansines priemones, kai nėra įrodymų, kad šių skolintų finansinių 
priemonių pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo. Turėtų būti suteikti įgaliojimai 
reikalauti viešai atskleisti informaciją tik apie akcijas.

Pakeitimas 448
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma finansinėms 
priemonėms, kurioms jau taikomi 
II skyriaus 5–8 straipsniuose nustatyti 
skaidrumo reikalavimai.

2. Valstybės narės kompetentingai 
institucijai neleidžiama reikalauti iš 
fizinių arba juridinių asmenų, turinčių 
grynąsias trumpąsias pozicijas, susijusias 
su finansinėmis priemonėmis, kurioms jau 
taikomi II skyriaus 5–8 straipsniuose 
nustatyti skaidrumo reikalavimai, teikti 
papildomus pranešimus jai arba 
papildomai atskleisti visuomenei 
informaciją, jei pozicijos viršija II dalies 
5–8 straipsniuose nurodytus reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip savo dokumente teigia Komisijos darbo grupė, nėra įrodymų, kad tokių skolintų 
priemonių pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo. Todėl nedera kompetentingoms 
institucijoms suteikti galių reikalauti viešai atskleisti informaciją, susijusią su nenurodytomis 
finansinėmis priemonėmis.  Turėtų būti suteikti įgaliojimai reikalauti viešai atskleisti 
informaciją tik apie akcijas.

Pakeitimas 449
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali imtis 2 arba 3 dalyje 
nurodytos priemonės, jei tenkinamos abi 
šios sąlygos:

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali imtis 2 arba 3 dalyje 
nurodytos priemonės, kai vyksta neigiami 
įvykiai arba pokyčiai, dėl kurių kyla didelė 
grėsmė finansiniam stabilumui arba 
pasitikėjimui rinka toje valstybėje narėje 
arba vienoje ar keliose kitose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pakeitimas 450
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali imtis 2 arba 3 dalyje 
nurodytos priemonės, jei tenkinamos abi
šios sąlygos:

1. Valstybės narės, kurioje yra pagrindinė 
finansinės priemonės prekybos vieta,
kompetentinga institucija gali imtis 2 arba 
3 dalyje nurodytos priemonės, jei 
tenkinamos visos šios sąlygos:

Or. en
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Pagrindimas

Priimtina, kad galutinį sprendimą priimtų valstybė narė, kurioje yra pagrindinė finansinės 
priemonės prekybos vieta. Šios taisyklės privaloma laikytis valstybės skolos atveju.

Pakeitimas 451
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vyksta neigiami įvykiai arba pokyčiai, 
dėl kurių kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka 
valstybėje narėje arba vienoje ar keliose 
kitose valstybėse narėse;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 452
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šios priemonės imtis būtina siekiant 
mažinti šią grėsmę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 453
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą arba 

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą arba 
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sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims, sudarantiems:

sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims, sukuriantiems arba 
didinantiems grynąsias trumpąsias 
pozicijas, susijusias su akcijomis, 
kuriomis leidžiama prekiauti valstybės 
narės prekybos vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimai drausti skolintų vertybinių popierių pardavimą išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti susiję su aiškiai nustatytomis finansinėmis priemonėmis ir sandorių rūšimis tam, kad 
rinkos dalyviams būtų leidžiama tinkamai planuoti ypatingų priemonių įgyvendinimą.

Pakeitimas 454
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą arba 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims, sudarantiems:

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą arba 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims, sukuriantiems arba 
didinantiems grynąsias trumpąsias 
pozicijas, susijusias su akcijomis, 
kuriomis leidžiama prekiauti valstybės 
narės prekybos vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų suteikti įgaliojimų kompetentingoms institucijoms riboti prekybą nenurodytomis 
finansinėmis priemonėmis, kai nėra įrodymų, kad šių skolintų finansinių priemonių 
pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo. Įgaliojimai drausti skolintų vertybinių 
popierių pardavimą išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų būti susiję su aiškiai nustatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir sandorių rūšimis tam, kad rinkos dalyviams būtų leidžiama 
tinkamai planuoti ypatingų priemonių įgyvendinimą.
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Pakeitimas 455
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skolintų vertybinių popierių 
pardavimo susitarimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimai drausti skolintų vertybinių popierių pardavimą išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti susiję su aiškiai nustatytomis finansinėmis priemonėmis ir sandorių rūšimis tam, kad 
rinkos dalyviams būtų leidžiama tinkamai planuoti ypatingų priemonių įgyvendinimą.

Pakeitimas 456
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skolintų vertybinių popierių 
pardavimo susitarimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų suteikti įgaliojimų kompetentingoms institucijoms riboti prekybą nenurodytomis 
finansinėmis priemonėmis, kai nėra įrodymų, kad šių skolintų finansinių priemonių 
pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo. Įgaliojimai drausti skolintų vertybinių 
popierių pardavimą išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų būti susiję su aiškiai nustatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir sandorių rūšimis tam, kad rinkos dalyviams būtų leidžiama 
tinkamai planuoti ypatingų priemonių įgyvendinimą.
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Pakeitimas 457
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ne skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandorį, o kitokį sandorį, 
kuriuo sukuriama finansinė priemonė 
arba kuris su ja susijęs ir kurio tikslas 
arba vienas iš tikslų yra suteikti finansinį 
pranašumą tam fiziniam arba juridiniam 
asmeniui sumažėjus kitos finansinės 
priemonės kainai arba vertei.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimai drausti skolintų vertybinių popierių pardavimą išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų 
būti susiję su aiškiai nustatytomis finansinėmis priemonėmis ir sandorių rūšimis tam, kad 
rinkos dalyviams būtų leidžiama tinkamai planuoti ypatingų priemonių įgyvendinimą.

Pakeitimas 458
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ne skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandorį, o kitokį sandorį, 
kuriuo sukuriama finansinė priemonė 
arba kuris su ja susijęs ir kurio tikslas 
arba vienas iš tikslų yra suteikti finansinį 
pranašumą tam fiziniam arba juridiniam 
asmeniui sumažėjus kitos finansinės 
priemonės kainai arba vertei.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Nederėtų suteikti įgaliojimų kompetentingoms institucijoms riboti prekybą nenurodytomis 
finansinėmis priemonėmis, kai nėra įrodymų, kad šių skolintų finansinių priemonių 
pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo. Įgaliojimai drausti skolintų vertybinių 
popierių pardavimą išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų būti susiję su aiškiai nustatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir sandorių rūšimis tam, kad rinkos dalyviams būtų leidžiama 
tinkamai planuoti ypatingų priemonių įgyvendinimą.

Pakeitimas 459
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė nedaro žalingo poveikio 
finansų rinkų veiksmingumui, įskaitant tų 
rinkų likvidumo mažinimą arba 
neaiškumo sukėlimą rinkos dalyviams, 
kuris būtų neproporcingas jos naudai.

Or. en

Pagrindimas

Priemonė turėtų būti taikoma išskirtinai pabrėžiant proporcingumo principą.

Pakeitimas 460
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali uždrausti fiziniams arba 
juridiniams asmenims sudaryti su 
finansinėmis priemonėmis susijusius 
sandorius arba apriboti galimų sudaryti 
finansinių priemonių sandorių vertę.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

3 dalyje institucijoms suteikiama kompetencija yra per plati. Reglamente dėl prekybos 
skolintais vertybiniais popieriais kompetentingoms institucijoms neturėtų būti suteikiama 
kompetencija apriboti finansinę veiklą, išskyrus tą, kuri susijusi su prekyba skolintais 
vertybiniais popieriais arba kuri turi panašų poveikį. Pakanka 2 dalyje suteikiamos 
kompetencijos.

Pakeitimas 461
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių apribojimai 

išskirtinėmis aplinkybėmis
1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali apriboti fizinio arba 
juridinio asmens galimybę sudaryti su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pozicijų, susijusių su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, kurias gali turėti fizinis 
arba juridinis asmuo, vertę, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos:

(a) vyksta neigiami įvykiai arba pokyčiai, 
dėl kurių kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka 
valstybėje narėje arba vienoje ar keliose 
kitose valstybėse narėse;
(b) šios priemonės imtis būtina siekiant 
mažinti šią grėsmę.
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2. 1 dalyje nustatytą priemonę galima 
taikyti konkrečios klasės arba 
konkretiems kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriams. Ši 
priemonė gali būti taikoma atitinkamos 
kompetentingos institucijos nustatytomis 
aplinkybėmis arba taikant jos nustatytas 
išimtis. Pirmiausia išimtys gali būti 
nustatytos rinkos formavimo ir pirminės 
rinkos veiklai.

Or. en

Pagrindimas

Nėra įrodymų, kad kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai prisidėjo prie 
neigiamų finansinio stabilumo arba pasitikėjimo rinka pokyčių.

Pakeitimas 462
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali apriboti fizinio arba 
juridinio asmens galimybę sudaryti su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pozicijų, susijusių su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, kurias gali turėti fizinis 
arba juridinis asmuo, vertę, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos:

Išbraukta.

a) vyksta neigiami įvykiai arba pokyčiai, 
dėl kurių kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka 
valstybėje narėje arba vienoje ar keliose 
kitose valstybėse narėse;
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b) šios priemonės imtis būtina siekiant 
mažinti šią grėsmę.

Or. de

Pakeitimas 463
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali apriboti fizinio arba 
juridinio asmens galimybę sudaryti su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijų, susijusių su valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu, kurias 
gali turėti fizinis arba juridinis asmuo, 
vertę, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali apriboti fizinio arba 
juridinio asmens galimybę sudaryti su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijų, susijusių su valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu, kurias 
gali turėti fizinis arba juridinis asmuo, 
vertę, jei vyksta neigiami įvykiai arba 
pokyčiai, dėl kurių kyla didelė grėsmė 
finansiniam stabilumui arba pasitikėjimui 
rinka šioje valstybėje narėje arba vienoje 
ar keliose kitose valstybėse narėse.

(a) vyksta neigiami įvykiai arba pokyčiai, 
dėl kurių kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka 
valstybėje narėje arba vienoje ar keliose 
kitose valstybėse narėse;
(b) šios priemonės imtis būtina siekiant 
mažinti šią grėsmę.

Or. en

Pakeitimas 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

(ba) priemonė neturės žalingo poveikio 
finansų rinkų veiksmingumui, įskaitant tų 
rinkų likvidumo mažinimą arba 
neaiškumo sukėlimą rinkos dalyviams, 
kuris būtų neproporcingas jos naudai.

Or. en

Pagrindimas

Priemonė turėtų būti taikoma išskirtinai pabrėžiant proporcingumo principą.

Pakeitimas 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytą priemonę galima 
taikyti konkrečios klasės arba 
konkretiems kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriams. Ši 
priemonė gali būti taikoma atitinkamos 
kompetentingos institucijos nustatytomis 
aplinkybėmis arba taikant jos nustatytas 
išimtis. Pirmiausia išimtys gali būti 
nustatytos rinkos formavimo ir pirminės 
rinkos veiklai.

2. 1 dalis netaikoma, nebent valstybės 
narės, kuri išleido atitinkamus valstybės 
skolos vertybinius popierius, 
kompetentinga institucija taiko panašią
priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad atitinkama valstybė narė imtųsi iniciatyvos dėl priemonių, susijusių su kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais.
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Pakeitimas 466
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentinga institucija, kuri ėmėsi 
priemonių pagal 1 dalį, gali paprašyti 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos (EPI(EVPRI) apsvarstyti 
galimybę pasinaudoti savo galiomis pagal 
24 straipsnio 1 dalies c punktą, jei 
siekiant užkirsti kelią neigiamiems 
įvykiams ar pokyčiams būtina taikyti 
priemonę Sąjungos mastu.

Or. en

Pakeitimas 467
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai finansinės priemonės kaina 
prekybos vietoje per vieną prekybos dieną 
sumažėja 4 dalyje nurodyta verte, palyginti 
su ankstesnės prekybos dienos rinkos 
uždarymo kaina toje prekybos vietoje, tos 
prekybos vietos buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija apsvarsto, ar 
tikslinga uždrausti fiziniams arba 
juridiniams asmenims arba apriboti jų 
galimybę užsiimti tos skolintos finansinės 
priemonės pardavimu toje prekybos vietoje 
arba kitaip apriboti sandorius, susijusius su 
šia finansine priemone, toje prekybos 
vietoje, siekiant išvengti nevaldomo šios 
finansinės priemonės kainos mažėjimo.

1. Kai finansinės priemonės kaina 
prekybos vietoje per vieną prekybos dieną 
sumažėja 4 dalyje nurodyta verte, palyginti 
su ankstesnės prekybos dienos rinkos 
uždarymo kaina toje prekybos vietoje, tos 
prekybos vietos buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija gali apsvarstyti, 
ar tikslinga uždrausti fiziniams arba 
juridiniams asmenims arba apriboti jų 
galimybę užsiimti tos skolintos finansinės 
priemonės pardavimu toje prekybos vietoje 
arba kitaip apriboti sandorius, susijusius su 
šia finansine priemone, toje prekybos 
vietoje, siekiant išvengti nevaldomo šios 
finansinės priemonės kainos mažėjimo.

Or. en
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Pagrindimas

Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ji turėtų būti skatinama 
pati atlikti svyravimų kontrolę, kad sustabdytų vykdymą, jei vertybinių popierių kainos kinta 
itin drastiškai.  Tačiau reikėtų pažymėti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas neturėtų 
būti uždraustas tik dėl to, kad akcijos kaina nukrito labiau nei nustatytas procentinis santykis, 
nes kai kurių vertybinių popierių kainos svyruoja labiau ir daugeliu atvejų kainos gali kristi 
dėl pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 468
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai finansinės priemonės kaina 
prekybos vietoje per vieną prekybos dieną 
sumažėja 4 dalyje nurodyta verte, palyginti 
su ankstesnės prekybos dienos rinkos 
uždarymo kaina toje prekybos vietoje, tos 
prekybos vietos buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija apsvarsto, ar 
tikslinga uždrausti fiziniams arba 
juridiniams asmenims arba apriboti jų 
galimybę užsiimti tos skolintos finansinės 
priemonės pardavimu toje prekybos vietoje 
arba kitaip apriboti sandorius, susijusius su 
šia finansine priemone, toje prekybos 
vietoje, siekiant išvengti nevaldomo šios 
finansinės priemonės kainos mažėjimo.

1. Kai finansinės priemonės kaina 
prekybos vietoje per vieną prekybos dieną 
sumažėja 4 dalyje nurodyta verte, palyginti 
su ankstesnės prekybos dienos rinkos 
uždarymo kaina toje prekybos vietoje, tos 
prekybos vietos buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija gali apsvarstyti, 
ar tikslinga uždrausti fiziniams arba 
juridiniams asmenims arba apriboti jų 
galimybę užsiimti tos skolintos finansinės 
priemonės pardavimu toje prekybos vietoje 
arba kitaip apriboti sandorius, susijusius su 
šia finansine priemone, toje prekybos 
vietoje, siekiant išvengti nevaldomo šios 
finansinės priemonės kainos mažėjimo.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę spręsti, kokiomis aplinkybėmis, jei kaina 
nukrenta mažiausiai 10 proc., jos nori svarstyti vadinamąjį grandinės pertraukimą.
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Pakeitimas 469
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija, pagal pirmą 
pastraipą nusprendusi, kad nustatyti 
draudimą arba apribojimą tikslinga, akcijos 
arba skolos vertybinio popieriaus atveju
uždraudžia asmenims toje prekybos vietoje 
sudaryti skolintų vertybinių popierių 
pardavimo susitarimus arba apriboja tokių 
susitarimų sudarymo galimybę arba kitos 
rūšies finansinės priemonės atveju –
apriboja galimybę toje prekybos vietoje 
sudaryti šios finansinės priemonės 
sandorius.

Kompetentinga institucija, pagal pirmą 
pastraipą nusprendusi, kad nustatyti 
draudimą arba apribojimą tikslinga, akcijos 
arba skolos vertybinio popieriaus atveju
gali uždrausti asmenims toje prekybos 
vietoje sudaryti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo susitarimus arba
apriboti tokių susitarimų sudarymo 
galimybę arba kitos rūšies finansinės 
priemonės atveju – apriboti galimybę toje 
prekybos vietoje sudaryti šios finansinės 
priemonės sandorius ir viešai paskelbti 
tokių veiksmų priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ji turėtų būti skatinama 
pati atlikti svyravimų kontrolę, kad sustabdytų vykdymą, jei vertybinių popierių kainos kinta 
itin drastiškai.  Tačiau reikėtų pažymėti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas neturėtų 
būti uždraustas tik dėl to, kad akcijos kaina nukrito labiau nei nustatytas procentinis santykis, 
nes kai kurių vertybinių popierių kainos svyruoja labiau ir daugeliu atvejų kainos gali kristi 
dėl pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 470
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija, pagal pirmą 
pastraipą nusprendusi, kad nustatyti 
draudimą arba apribojimą tikslinga, akcijos 
arba skolos vertybinio popieriaus atveju 
uždraudžia asmenims toje prekybos vietoje 

Kompetentinga institucija, pagal pirmą 
pastraipą nusprendusi, kad nustatyti 
draudimą arba apribojimą tikslinga, akcijos 
arba skolos vertybinio popieriaus atveju 
gali uždrausti asmenims toje prekybos 
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sudaryti skolintų vertybinių popierių 
pardavimo susitarimus arba apriboja tokių 
susitarimų sudarymo galimybę arba kitos 
rūšies finansinės priemonės atveju –
apriboja galimybę toje prekybos vietoje 
sudaryti šios finansinės priemonės 
sandorius.

vietoje sudaryti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo susitarimus arba 
apriboti tokių susitarimų sudarymo 
galimybę arba kitos rūšies finansinės 
priemonės atveju – apriboti galimybę toje 
prekybos vietoje sudaryti šios finansinės 
priemonės sandorius.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę spręsti, kokiomis aplinkybėmis, jei kaina 
nukrenta mažiausiai 10 proc., jos nori svarstyti vadinamąjį grandinės pertraukimą.

Pakeitimas 471
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši priemonė taikoma ne ilgiau nei iki 
kitos prekybos dienos, einančios po tos 
prekybos dienos, per kurią sumažėjo 
kaina, pabaigos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę spręsti, kokiomis aplinkybėmis, jei kaina 
nukrenta mažiausiai 10 proc., jos nori svarstyti vadinamąjį grandinės pertraukimą.

Pakeitimas 472
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši priemonė taikoma ne ilgiau nei iki 
kitos prekybos dienos, einančios po tos 
prekybos dienos, per kurią sumažėjo 
kaina, pabaigos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 473
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši priemonė taikoma ne ilgiau nei iki 
kitos prekybos dienos, einančios po tos 
prekybos dienos, per kurią sumažėjo 
kaina, pabaigos.

2. Ši priemonė taikoma tik laikotarpiu, 
nustatytu pagal kainos kritimo mastą.

Or. en

Pakeitimas 474
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši priemonė taikoma ne ilgiau nei iki 
kitos prekybos dienos, einančios po tos 
prekybos dienos, per kurią sumažėjo kaina, 
pabaigos.

2. Ši priemonė taikoma tik per tam tikrą 
laikotarpį, kuris yra proporcingas kainos 
kritimui..

Or. de

Pakeitimas 475
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši priemonė taikoma kompetentingos 
institucijos nustatytomis aplinkybėmis 
arba taikant jos nustatytas išimtis. 
Pirmiausia išimtys gali būti nustatytos 
rinkos formavimo ir pirminės rinkos 
veiklai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę spręsti, kokiomis aplinkybėmis – jei kaina 
nukrenta mažiausiai 10 proc. – jos nori svarstyti vadinamąjį grandinės pertraukimą.

Pakeitimas 476
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Akcijos vertės sumažėjimas yra 10 % 
arba daugiau, o kitų klasių finansinių 
priemonių vertės sumažėjimas –
Komisijos nustatytina suma.

Išbraukta.

Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
nustato finansinių priemonių, išskyrus 
akcijas, vertės sumažėjimą, atsižvelgdama 
į kiekvienos klasės finansinių priemonių 
specifiką.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę spręsti, kokiomis aplinkybėmis, jei kaina 
nukrenta mažiausiai 10 proc., jos nori svarstyti vadinamąjį grandinės pertraukimą.
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Pakeitimas 477
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Akcijos vertės sumažėjimas yra 10 % 
arba daugiau, o kitų klasių finansinių 
priemonių vertės sumažėjimas –
Komisijos nustatytina suma.

4. Akcijos vertės sumažėjimą nustato 
EVPI (EVPRI), atsižvelgdama į tai, ar yra 
didelių svyravimų skirtumų.

Or. en

Pakeitimas 478
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Akcijos vertės sumažėjimas yra 10 % 
arba daugiau, o kitų klasių finansinių 
priemonių vertės sumažėjimas –
Komisijos nustatytina suma.

4. Akcijos vertės sumažėjimą nustato 
EVPI (EVPRI), atsižvelgdama į tai, ar yra 
didelių svyravimų skirtumų.

Or. en

Pakeitimas 479
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Akcijos vertės sumažėjimas yra 10 % 
arba daugiau, o kitų klasių finansinių 
priemonių vertės sumažėjimas –
Komisijos nustatytina suma.

4. Akcijos vertės sumažėjimas yra 
kompetentingos institucijos kiekvienu 
atveju atskirai nustatytina suma.

Or. en
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Pagrindimas

Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ji turėtų būti skatinama 
pati atlikti svyravimų kontrolę, kad sustabdytų vykdymą, jei vertybinių popierių kainos kinta 
itin drastiškai. Tačiau reikėtų pažymėti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas neturėtų 
būti uždraustas tik dėl to, kad akcijos kaina nukrito labiau nei nustatytas procentinis santykis, 
nes kai kurių vertybinių popierių kainos svyruoja labiau ir daugeliu atvejų kainos gali kristi 
dėl pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 480
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
nustato finansinių priemonių, išskyrus 
akcijas, vertės sumažėjimą, atsižvelgdama 
į kiekvienos klasės finansinių priemonių 
specifiką.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ji turėtų būti skatinama 
pati atlikti svyravimų kontrolę, kad sustabdytų vykdymą, jei vertybinių popierių kainos kinta 
itin drastiškai.  Tačiau reikėtų pažymėti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas neturėtų 
būti uždraustas tik dėl to, kad akcijos kaina nukrito labiau nei nustatytas procentinis santykis, 
nes kai kurių vertybinių popierių kainos svyruoja labiau ir daugeliu atvejų kainos gali kristi 
dėl pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 481
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis 



AM\854948LT.doc 83/106 PE456.805v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriais nustatomas 10 % akcijų ir 4 dalyje 
nurodytos Komisijos nustatytos vertės 
sumažėjimo apskaičiavimo metodas.

Išbraukta.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/….[EVPRI 
reglamentas] [7–7d] straipsnius.
EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
reguliavimo standartų projektus ne vėliau 
kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų turėti teisę spręsti, kokiomis aplinkybėmis, jei kaina 
nukrenta mažiausiai 10 proc., jos nori svarstyti vadinamąjį grandinės pertraukimą.

Pakeitimas 482
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriais nustatomas 10 % akcijų ir 4 dalyje 
nurodytos Komisijos nustatytos vertės 
sumažėjimo apskaičiavimo metodas.

Išbraukta.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/….[EVPRI 
reglamentas] [7–7d] straipsnius.
EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
reguliavimo standartų projektus ne vėliau 
kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].
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Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ji turėtų būti skatinama 
pati atlikti svyravimų kontrolę, kad sustabdytų vykdymą, jei vertybinių popierių kainos kinta 
itin drastiškai.  Tačiau reikėtų pažymėti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas neturėtų 
būti uždraustas tik dėl to, kad akcijos kaina nukrito labiau nei nustatytas procentinis santykis, 
nes kai kurių vertybinių popierių kainos svyruoja labiau ir daugeliu atvejų kainos gali kristi 
dėl pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 483
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriais nustatomas 10 % akcijų ir 4 dalyje 
nurodytos Komisijos nustatytos vertės 
sumažėjimo apskaičiavimo metodas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ji turėtų būti skatinama 
pati atlikti svyravimų kontrolę, kad sustabdytų vykdymą, jei vertybinių popierių kainos kinta 
itin drastiškai.  Tačiau reikėtų pažymėti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas neturėtų 
būti uždraustas tik dėl to, kad akcijos kaina nukrito labiau nei nustatytas procentinis santykis, 
nes kai kurių vertybinių popierių kainos svyruoja labiau ir daugeliu atvejų kainos gali kristi 
dėl pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 484
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
reguliavimo standartų projektus ne vėliau 
kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ji turėtų būti skatinama 
pati atlikti svyravimų kontrolę, kad sustabdytų vykdymą, jei vertybinių popierių kainos kinta 
itin drastiškai.  Tačiau reikėtų pažymėti, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas neturėtų 
būti uždraustas tik dėl to, kad akcijos kaina nukrito labiau nei nustatytas procentinis santykis, 
nes kai kurių vertybinių popierių kainos svyruoja labiau ir daugeliu atvejų kainos gali kristi 
dėl pagrįstų priežasčių.

Pakeitimas 485
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuriai pagal 16–18 straipsnius 
nustatytai priemonei galioja pirminis trijų 
mėnesių neviršijantis laikotarpis nuo 
21 straipsnyje nurodyto pranešimo 
paskelbimo datos.

Priemonės galiojimo laikas gali būti 
pratęstas laikotarpiu, kuris neviršija trijų 
mėnesių, jei priežastys, dėl kurių buvo 
imtasi šios priemonės, ir toliau egzistuoja. 
Jei praėjus tam trijų mėnesių laikotarpiui 
priemonės galiojimo laikas 
nepratęsiamas, ji savaime nustoja galioti.

Or. en

Pagrindimas

20 straipsnyje turėtų būti išaiškinama, kad priemonės galiojimo laikas baigiasi, jei ji 
neatnaujinama taikant šią nuostatą, ir kad jos galiojimo laikas gali būti pratęstas tik tuo 
atveju, jei vis dar egzistuoja priežastys, dėl kurių buvo imtasi šios priemonės.
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Pakeitimas 486
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri iš šių priemonių gali būti
atnaujinta kitiems laikotarpiams, kurių 
kiekvienas neviršija trijų mėnesių.

Bet kurios iš šių priemonių galiojimo 
laikas gali būti pratęstas laikotarpiais, 
kurių kiekvienas neviršija trijų mėnesių, jei 
priežastys, dėl kurių buvo imtasi šios 
priemonės, ir toliau egzistuoja. Jei praėjus 
tam trijų mėnesių laikotarpiui priemonės 
galiojimo laikas nepratęsiamas, ji savaime 
nustoja galioti.

Or. en

Pagrindimas

20 straipsnyje turėtų būti išaiškinama, kad priemonės galiojimo laikas baigiasi, jei ji 
neatnaujinama taikant šią nuostatą, ir kad jos galiojimo laikas gali būti pratęstas tik tuo 
atveju, jei vis dar egzistuoja priežastys, dėl kurių pagal šį reglamentą buvo imtasi šios 
priemonės.

Pakeitimas 487
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri iš šių priemonių gali būti 
atnaujinta kitiems laikotarpiams, kurių 
kiekvienas neviršija trijų mėnesių.

Bet kuri iš šių priemonių gali būti 
atnaujinta kitiems laikotarpiams, 
vadovaujantis rinkos sutrikdymo laipsniu.

Or. de

Pakeitimas 488
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuri iš šių priemonių gali būti 
atnaujinta kitiems laikotarpiams, kurių 
kiekvienas neviršija trijų mėnesių.

Bet kurios iš šių priemonių galiojimo 
laikas gali būti pratęstas atitinkamu 
laikotarpiu atsižvelgiant į rinkos 
sutrikdymo rimtumą.

Or. en

Pakeitimas 489
Sylvie Goulard

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį gavusi kompetentingos 
institucijos pranešimą apie sprendimą 
uždrausti fiziniams arba juridiniams 
asmenims arba apriboti jų galimybę 
užsiimti tos skolintos finansinės 
priemonės pardavimu toje prekybos 
vietoje arba kitaip apriboti sandorius, 
susijusius su šia finansine priemone, toje 
prekybos vietoje, siekiant išvengti 
nevaldomo šios finansinės priemonės 
kainos mažėjimo, EVPI (EVPRI) gali 
imtis reikiamų priemonių pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata būtina, kad EVPRI būtų sutektas koordinavimo vaidmuo, kai manoma, jog 
finansine priemone prekiaujama keliose Europos vietose, iš kurių kiekvieną prižiūri tos vietos 
kompetentinga priežiūros institucija.
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Pakeitimas 490
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija, siūlanti 
imtis arba besiimanti priemonių, 
prieštaraujančių 2 dalyje nurodytai 
EVPRI nuomonei, arba atsisakanti imtis 
priemonių priešingai EVPRI nuomonei 
pagal tą dalį, nedelsdama skelbia savo 
svetainėje pranešimą, kuriame išsamiai 
paaiškintos tokių veiksmų priežastys.

3. Jei EVPI (EVPRI) mano, kad tam tikra 
priemonė turėtų būti nustatyta Sąjungos 
lygmeniu, jos sprendimas 
kompetentingoms institucijoms yra 
privalomas.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų turėti galimybę nustatyti priemones Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 491
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.
Intervenciniai EVPRI įgaliojimai

1. Jei tenkinamos visos 2 dalies sąlygos, 
remdamasi Reglamento (ES) Nr. …/…. 
[EVPRI reglamentas] [6a] straipsnio 
[(5)] dalimi EVPRI imasi vienos arba 
daugiau iš šių priemonių:
a) prašo iš fizinių arba juridinių asmenų, 
turinčių grynąsias trumpąsias pozicijas, 
susijusias su konkrečia finansine 
priemone arba finansinių priemonių 
klase, pranešti kompetentingai institucijai 
arba atskleisti visuomenei informaciją 
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apie visas šias pozicijas;
b) nustato draudimą arba sąlygas 
fiziniams arba juridiniams asmenims, 
sudarantiems skolintų vertybinių popierių 
pardavimo susitarimus arba sandorius, 
kuriais sukuriama finansinė priemonė 
arba kurie yra su ja susiję ir kurių tikslas 
arba vienas iš tikslų yra suteikti finansinį 
pranašumą tam fiziniam arba juridiniam 
asmeniui sumažėjus kitos finansinės 
priemonės kainai arba vertei;
c) apriboti fizinio arba juridinio asmens 
galimybę sudaryti su valstybės narės arba 
Sąjungos įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pozicijų, susijusių su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, kurias gali turėti fizinis 
arba juridinis asmuo, vertę;
d) neleisti fiziniams arba juridiniams 
asmenims sudaryti su finansinėmis 
priemonėmis susijusius sandorius arba 
apriboti galimų sudaryti finansinių 
priemonių sandorių vertę.
Priemonė gali būti taikoma atitinkamos 
kompetentingos institucijos nustatytomis 
aplinkybėmis ir jai gali būti taikomos šios 
institucijos nustatytos išimtys. Pirmiausia 
išimtys gali būti nustatytos rinkos 
formavimo ir pirminės rinkos veiklai.
2. EVPRI priima sprendimą pagal 1 dalį 
tik tuo atveju, jei tenkinamos visos šios 
sąlygos:
a) 1 dalies a–d punktuose išvardytomis 
priemonėmis mažinama grėsmė 
metodiškam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos Sąjungos finansų 
sistemos arba jos dalies stabilumui ir 
daromas tarpvalstybinis poveikis;
b) kompetentinga institucija arba 
kompetentingos institucijos nesiėmė 
priemonių grėsmei mažinti arba 
priemonėmis, kurių imtasi, grėsmė 
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pakankamai nesumažinama.
3. Imdamasi 1 dalyje nurodytų priemonių, 
EVPRI atsižvelgia į tai, kiek priemone:
a) bus reikšmingai mažinama grėsmė 
metodiškam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos Sąjungos finansų 
sistemos arba jos dalies stabilumui arba 
reikšmingai didinamas kompetentingų 
institucijų gebėjimas stebėti grėsmę;
b) nebus sudaroma reguliacinio arbitražo 
rizika;
c) nebus daromas žalingas poveikis 
finansų rinkų efektyvumui, įskaitant tų 
rinkų likvidumo mažinimą arba 
neaiškumo sukėlimą rinkos dalyviams, 
kuris būtų neproporcingas priemonės 
naudai.
Jei kompetentinga institucija arba 
kompetentingos institucijos ėmėsi 
priemonės pagal 16, 17 arba 18 straipsnį, 
EVPRI gali imtis bet kurios 1 dalyje 
nurodytos priemonės, nepateikdama 
23 straipsnyje numatytos nuomonės.
4. Prieš nuspręsdama nustatyti arba 
atnaujinti 1 dalyje nurodytą priemonę, 
EVPRI prireikus konsultuojasi su 
Europos sisteminės rizikos valdyba ir
kitomis atitinkamomis institucijomis.
5. Prieš nuspręsdama nustatyti arba 
atnaujinti 1 dalyje nurodytą priemonę, 
EVPRI praneša kompetentingoms 
institucijoms apie siūlomą priemonę. 
Pranešime pateikiama informacija apie 
siūlomas priemones, finansinių 
priemonių ir sandorių, kuriems jos bus 
taikomos, klasę, šias priežastis 
pagrindžiančius įrodymus ir numatomos 
priemonių taikymo pradžios datą.
6. Pranešama ne vėliau nei likus 
24 valandoms iki numatytos priemonės 
taikymo arba atnaujinimo pradžios. 
Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai 
neįmanoma pranešti prieš 24 valandas, 
EVPRI gali pranešti vėliau, nei likus 
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24 valandoms iki numatytos priemonės 
taikymo pradžios.
7. EVPRI savo svetainėje skelbia 
pranešimą apie bet kokį sprendimą 
nustatyti arba atnaujinti bet kurią 1 dalyje 
nurodytą priemonę. Pranešime nurodomi 
bent šie duomenys:
a) nustatytos priemonės, įskaitant 
sandorių finansines priemones ir klasę, 
kuriai jos taikomos, ir priemonių taikymo 
trukmė;
b) priežastys, dėl kurių EVPRI mano, kad 
būtina nustatyti priemones, įskaitant 
priežastis pagrindžiančius įrodymus.
8. Priemonė įsigalioja, kai pranešimas 
paskelbiamas arba vėliau, pranešime 
nurodytu laiku, ir taikoma tik tiems 
sandoriams, kurie sudaryti po priemonės 
įsigaliojimo.
9. EVPRI 1 dalyje nurodytas priemones 
persvarsto periodiškai ir bent kas tris 
mėnesius. Jei priemonė praėjus tam trijų 
mėnesių laikotarpiui neatnaujinama, jos 
galiojimas automatiškai baigiasi. 
Priemonių atnaujinimui taikomos 2–8 
dalys.
10. Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos pagal šį straipsnį patvirtinta 
priemonė yra viršesnė už bet kurias 
ankstesnes priemones, kurių 
kompetentinga institucija ėmėsi pagal 
1 skirsnį.

Or. en

Pagrindimas

Tai viršija EVPRI įgaliojimus, nustatytus dokumente COM(2009) 503.  EVPRI turėtų būti 
įgaliota tik koordinuoti veiklą pagal 23 straipsnį. Nepriimtina, kad EVPRI galėtų įsikišti 
tiesiogiai ir nustatyti fizinių ar juridinių asmenų prievoles. Dėl to EVPRI įgytų didelių plataus 
taikymo galių savo nuožiūra veikti gana delikačioje politikos srityje, o tai neleistina pagal 
Sutartį.
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Pakeitimas 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prašo iš fizinių arba juridinių asmenų, 
turinčių grynąsias trumpąsias pozicijas, 
susijusias su konkrečia finansine 
priemone arba finansinių priemonių 
klase, pranešti kompetentingai institucijai 
arba atskleisti visuomenei informaciją apie 
visas šias pozicijas;

a) prašo iš fizinių arba juridinių asmenų, 
turinčių grynąsias trumpąsias pozicijas, 
susijusias su akcija, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, pranešti kompetentingai 
institucijai arba atskleisti visuomenei 
informaciją apie visas šias pozicijas, kai 
jos viršija 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
ribą;

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų suteikti plačių įgaliojimų EVPRI reikalauti viešai atkleisti informaciją arba riboti 
prekybą nenurodytomis finansinėmis priemonėmis, kai nėra įrodymų, kad šių skolintų 
finansinių priemonių pardavimas prisidėjo prie finansinio nestabilumo. Reikalaujant viešai 
atskleisti informaciją „ex post“, t. y. kai neviršijama riba ir operacijos pasirašymo metu to 
nebuvo tikėtasi, sukuriamas netikrumas ir daromas neigiamas poveikis, susijęs su viešu 
informacijos atskleidimu, pvz., atsiranda tikimybė, kad vertybiniai popieriai bus perkami už 
didelę kainą baiminantis dar didesnio jų kainų kilimo ir pan.

Pakeitimas 493
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) apriboti fizinio arba juridinio asmens 
galimybę sudaryti su valstybės narės arba 
Sąjungos įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pozicijų, susijusių su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, kurias gali turėti fizinis 

Išbraukta.
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arba juridinis asmuo, vertę;

Or. en

Pakeitimas 494
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) apriboti fizinio arba juridinio asmens 
galimybę sudaryti su valstybės narės arba 
Sąjungos įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijų, susijusių su valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu, kurias 
gali turėti fizinis arba juridinis asmuo, 
vertę;

c) apriboti fizinio arba juridinio asmens 
galimybę sudaryti su valstybės narės, 
Sąjungos arba Sąjungoje buveinę 
turinčios ar įsteigtos sistemiškai svarbios 
institucijos įsipareigojimu susijusius 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius arba apriboti 
nepadengtų kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijų, 
susijusių su valstybės narės, Sąjungos arba 
Sąjungoje buveinę turinčios ar įsteigtos 
sistemiškai svarbios institucijos 
įsipareigojimu, kurias gali turėti fizinis 
arba juridinis asmuo, vertę;

Or. de

Pakeitimas 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) neleisti fiziniams arba juridiniams 
asmenims sudaryti su finansinėmis 
priemonėmis susijusius sandorius arba 
apriboti galimų sudaryti finansinių 
priemonių sandorių vertę.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Atrodo, kad 1d dalimi buvo ketinama įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius, bet surašyta formuluotė yra nepriimtina.

Pakeitimas 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė gali būti taikoma atitinkamos
kompetentingos institucijos nustatytomis 
aplinkybėmis ir jai gali būti taikomos šios 
institucijos nustatytos išimtys. Pirmiausia 
išimtys gali būti nustatytos rinkos 
formavimo ir pirminės rinkos veiklai.

Ši priemonė gali būti taikoma 
kompetentingų institucijų nustatytomis 
aplinkybėmis arba taikant jos nustatytas 
išimtis. Pirmiausia išimtys gali būti 
nustatytos rinkos formavimo ir pirminės 
rinkos veiklai.

Or. en

Pagrindimas

manoma, kad būtina nustatyti išimtis rinkos formuotojams ir pirminiams makleriams. Pagal 
pakeistą tekstą būtent valstybės narės kompetentingos institucijos nustatys, kas yra rinkos 
formuotojas jų šalyje.

Pakeitimas 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš nuspręsdama nustatyti arba 
atnaujinti 1 dalyje nurodytą priemonę, 
EVPRI prireikus konsultuojasi su Europos 
sisteminės rizikos valdyba ir kitomis 
atitinkamomis institucijomis.

4. Prieš nuspręsdama nustatyti arba 
atnaujinti 1 dalyje nurodytą priemonę, 
EVPI (EVPRI) konsultuojasi su Europos 
sisteminės rizikos valdyba ir prireikus
kitomis atitinkamomis institucijomis.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi EVPRI sprendimas nustatyti priemonę, kuria uždraudžiamas skolintų vertybinių 
popierių pardavimas, gali turėti įtakos finansiniam stabilumui, derėtų visada reikalauti, kad 
Europos sisteminės rizikos valdyba  pateiktų savo nuomonę.

Pakeitimas 498
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Neigiamų įvykių arba pokyčių tikslinimas
Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsnių sąlygomis, tvirtina 
priemones, kuriomis nustatomi kriterijai 
ir veiksniai, į kuriuos kompetentingos 
institucijos ir EVPRI privalo atsižvelgti, 
nustatydamos, ar vyksta 16, 17, 18 ir 
23 straipsniuose nurodyti neigiami įvykiai 
arba pokyčiai ir kyla 24 straipsnio 2 dalies 
a punkte nurodyta grėsmė.

Or. en

Pagrindimas

Neįmanoma ir nederėtų bandyti iš anksto nurodyti visus kriterijus ir veiksnius, kuriais 
remdamasi kompetentinga institucija padarytų išvadą, jog įvyko neigiami įvykiai ar pokyčiai. 
Būtent esant nepaprastajai padėčiai gali atsirasti nenumatytų aplinkybių ir siūlant tokią 
nuostątą 2 lygmens teisės aktuose būtų suvaržyta valstybių narių galimybę imtis tinkamų 
veiksmų nepaprastosios padėties atveju.

Pakeitimas 499
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienos arba kelių kompetentingų 
institucijų prašymu arba savo iniciatyva 
EVPRI gali atlikti konkretaus klausimo 
arba praktikos, susijusios su skolintų 
vertybinių popierių pardavimu arba kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių naudojimu, tyrimą, kad įvertintų, 
ar dėl šio klausimo arba praktikos kyla 
grėsmė finansiniam stabilumui arba 
pasitikėjimui rinka Sąjungoje.

Vienos arba kelių kompetentingų 
institucijų, Europos Parlamento, Tarybos 
ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
EVPI (EVPRI) gali atlikti konkretaus 
klausimo arba praktikos, susijusios su 
skolintų vertybinių popierių pardavimu 
arba kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių naudojimu, tyrimą, 
kad įvertintų, ar dėl šio klausimo arba 
praktikos kyla grėsmė finansų sistemos
stabilumui Sąjungoje ir pateikti 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms atitinkamas rekomendacijas 
dėl veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimai turi būti suderinti su EVPI reglamento 22 straipsnio 4 dalimis:  „Vienos ar kelių 
kompetentingų institucijų, Tarybos, Europos Parlamento arba Komisijos prašymu, arba savo 
iniciatyva Institucija gali atlikti tam tikros finansų įstaigos rūšies, arba tam tikros produkto 
rūšies, arba tam tikros elgesio rūšies tyrimą, kad būtų įvertintos galimos grėsmės finansų 
sistemos stabilumui, ir pateikti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms atitinkamas 
rekomendacijas dėl veiksmų.“

Pakeitimas 500
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI skelbia ataskaitą, kurioje 
pateikiamos tyrimo išvados ir visos su tuo 
klausimu arba praktika susijusios 
rekomendacijos.

EVPI (EVPRI) per tris mėnesius nuo 
tyrimo pradžios datos skelbia ataskaitą, 
kurioje pateikiamos tyrimo išvados ir visos 
su tuo klausimu arba praktika susijusios 
rekomendacijos.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad EVPI būtų atskaitinga ir kad ataskaita būtų skelbiama tinkamu laiku.

Pakeitimas 501
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę 
paslaptį taikomas visiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims, kurie dirba ar dirbo 
kompetentingoje institucijoje arba bet 
kurioje institucijoje ar pas fizinį arba 
juridinį asmenį, kuriems kompetentinga 
institucija perdavė savo užduotis, įskaitant 
auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo 
kompetentinga institucija. Informacija, 
laikoma profesine paslaptimi, negali būti 
atskleista jokiam kitam fiziniam arba 
juridiniam asmeniui ar institucijai, išskyrus 
atvejus, kai jos atskleidimas būtinas 
teisminiam nagrinėjimui.

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę 
paslaptį taikomas visiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims, kurie dirba ar dirbo 
kompetentingoje institucijoje arba bet 
kurioje institucijoje ar pas fizinį arba 
juridinį asmenį, kuriems kompetentinga 
institucija perdavė savo užduotis, įskaitant 
auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo 
kompetentinga institucija. Konfidenciali 
informacija, laikoma profesine paslaptimi, 
negali būti atskleista jokiam kitam fiziniam 
arba juridiniam asmeniui ar institucijai, 
išskyrus atvejus, kai jos atskleidimas 
būtinas teisminiam nagrinėjimui.

Or. en

Pagrindimas

Geriau yra pirmiausia nustatyti, kuri informacija yra konfidenciali, ir tik po to apibrėžti, kad 
ji laikoma profesine paslaptimi. Nėra būtina, kad visa informacija automatiškai būtų laikoma 
konfidencialia, nes tam tikra informacija, kuria keičiasi kompetentingos institucijos, gali būti 
visiškai nekenksminga.

Pakeitimas 502
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis 



PE456.805v02-00 98/106 AM\854948LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visa informacija, kuria pagal šį 
reglamentą tarpusavyje keičiasi 
kompetentingos institucijos, laikoma 
konfidencialia, išskyrus atvejus, kai tokios 
informacijos perdavimo metu 
kompetentinga institucija pareiškia, kad ši 
informacija gali būti atskleidžiama, arba 
kai jos atskleidimas būtinas teisminiam 
nagrinėjimui.

2. Visa informacija, kuria pagal šį 
reglamentą tarpusavyje keičiasi 
kompetentingos institucijos ir kuri susijusi 
su verslu ar veiklos sąlygomis ar su kitais 
ekonominiais ar asmeniniais reikalais, ne 
ilgiau kaip 20 metų laikoma konfidencialia 
ir yra profesinės paslapties objektas, 
išskyrus atvejus, kai tokios informacijos 
perdavimo metu kompetentinga institucija 
pareiškia, kad ši informacija gali būti 
atskleidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Geriau yra pirmiausia nustatyti, kuri informacija yra konfidenciali, ir tik po to apibrėžti, kad 
ji laikoma profesine paslaptimi. Nėra būtina, kad visa informacija automatiškai būtų laikoma 
konfidencialia, nes tam tikra informacija, kuria keičiasi kompetentingos institucijos, gali būti 
visiškai nekenksminga.

Pakeitimas 503
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija informuoja 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
instituciją apie bet kokį pirmojoje 
pastraipoje nurodytą prašymą. Jei 
patikrinimas arba tyrimas turi 
tarpvalstybinį poveikį, EVPRI 
koordinuoja patikrinimą arba tyrimą.

Kompetentinga institucija informuoja 
EVPI (EVPRI) apie bet kokį pirmojoje 
pastraipoje nurodytą prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Neaiško, kodėl EVPI reikėtų koordinuoti patikrinimą ar tyrimą, turintį tarpvalstybinį poveikį. 
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Reguliavimo institucijų bendradarbiavimas jau gerai nustatytas šioje srityje. Iš EVPI reikėtų 
reikalauti atlikti tai tik tuo atveju, jau reguliavimo institucija nebendradarbiauja ir taip 
pažeidžia šį reglamentą.

Pakeitimas 504
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija informuoja 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
instituciją apie bet kokį pirmojoje 
pastraipoje nurodytą prašymą. Jei 
patikrinimas arba tyrimas turi 
tarpvalstybinį poveikį, EVPRI koordinuoja 
patikrinimą arba tyrimą.

Kompetentinga institucija informuoja 
EVPI (EVPRI) apie bet kokį pirmojoje 
pastraipoje nurodytą prašymą. Jei 
patikrinimas arba tyrimas turi 
tarpvalstybinį poveikį, EVPI (EVPRI)
kompetentingos institucijos prašymu
koordinuoja patikrinimą arba tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina, kad EVPI koordinuotų patikrinimus, jei kompetentingos institucijos tai gali 
padaryti pačios.

Pakeitimas 505
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos su trečiųjų 
šalių kompetentingomis institucijomis 
sudaro bendradarbiavimo susitarimus dėl 
keitimosi informacija su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis, iš šio 
reglamento kylančių įpareigojimų 
vykdymo trečiosiose šalyse ir dėl panašių 
priemonių, kurių turėtų imtis 

Kompetentingos institucijos turi dėti kuo 
didesnes pastangas pastangas, kad su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis sudarytų bendradarbiavimo 
susitarimus dėl keitimosi informacija su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis, iš šio reglamento kylančių 
įpareigojimų vykdymo trečiosiose šalyse ir 
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kompetentinga institucija, siekdama 
papildyti priemones, kurių imamasi pagal 
V skyrių.

dėl panašių priemonių, kurių turėtų imtis 
kompetentinga institucija, siekdama 
papildyti priemones, kurių imamasi pagal 
V skyrių.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patobulinti tekstą, nes prieš tai šioje nuostatoje kompetentingoms 
institucijoms nustatytas teisinis apribojimas sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, tačiau 
lieka neaišku, kas atsitiks, jei tai nebus atlikta. Taip pat derėtų nurodyti, kad 
bendradarbiavimo susitarimuose negali būti nustatyta tam tikrų įpareigojimų valstybėms 
narėms (pvz., imtis abipusių priemonių), nes tai gali prieštarauti valstybių narių 
konstitucijoms arba šiam reglamentui.

Pakeitimas 506
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI koordinuoja valstybių narių 
kompetentingų institucijų ir atitinkamų 
trečiųjų šalių kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo susitarimų rengimą. 
Šiuo tikslu EVPRI parengia susitarimo 
šabloną, kuriuo gali naudotis 
kompetentingos institucijos.

EVPI (EVPRI) koordinuoja valstybių 
narių kompetentingų institucijų ir 
atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo susitarimų 
rengimą. Šiuo tikslu EVPI (EVPRI)
parengia susitarimo šabloną, kuriuo gali 
naudotis kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patobulinti tekstą, nes prieš tai šioje nuostatoje kompetentingoms 
institucijoms nustatytas teisinis apribojimas sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, tačiau 
lieka neaišku, kas atsitiks, jei tai nebus atlikta. Taip pat derėtų nurodyti, kad 
bendradarbiavimo susitarimuose negali būti nustatyta tam tikrų įpareigojimų valstybėms 
narėms (pvz., imtis abipusių priemonių), nes tai gali prieštarauti valstybių narių 
konstitucijoms arba šiam reglamentui.
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Pakeitimas 507
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos sudaro 
bendradarbiavimo susitarimus dėl 
keitimosi informacija su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis tik tokiu 
atveju, jei atskleidžiamai informacijai 
taikomos profesinės paslapties garantijos 
yra ne mažesnės už išdėstytas 
29 straipsnyje. Toks keitimasis informacija 
turi būti skirtas padėti minėtoms 
kompetentingoms institucijoms vykdyti 
užduotis.

3. Kompetentingos institucijos nesudaro
bendradarbiavimo susitarimų su 
trečiosiomis šalimis, jei dėl to valstybėms 
narėms atsiranda kitų įsipareigojimų, 
išskyrus įpareigojimą teikti informaciją.
Bendradarbiavimo susitarimai dėl 
keitimosi informacija sudaromi tik tokiu 
atveju, jei atskleidžiamai informacijai 
taikomos profesinės paslapties garantijos 
yra ne mažesnės už išdėstytas 
29 straipsnyje. Toks keitimasis informacija 
turi būti skirtas padėti minėtoms 
kompetentingoms institucijoms vykdyti 
užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patobulinti tekstą, nes prieš tai šioje nuostatoje kompetentingoms 
institucijoms nustatytas teisinis apribojimas sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, tačiau 
lieka neaišku, kas atsitiks, jei tai nebus atlikta. Taip pat derėtų nurodyti, kad 
bendradarbiavimo susitarimuose negali būti nustatyta tam tikrų įpareigojimų valstybėms 
narėms (pvz., imtis abipusių priemonių), nes tai gali prieštarauti valstybių narių 
konstitucijoms arba šiam reglamentui.

Pakeitimas 508
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kompetentinga institucija 
gali perduoti trečiajai šaliai duomenis ir jų 
analizę, jei tenkinamos 
Direktyvos 95/46/EB 25 arba 

Valstybės narės kompetentinga institucija 
gali perduoti trečiajai šaliai duomenis ir jų 
analizę, jei tenkinamos 
Direktyvos 95/46/EB 25 arba 
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26 straipsnyje nustatytos sąlygos ir tik 
pavieniais atvejais. Valstybės narės 
kompetentinga institucija sutinka, kad 
perduoti duomenis būtina taikant šį 
reglamentą. Trečioji šalis duomenų kitai 
trečiajai šaliai neperduoda negavusi
aiškaus raštiško valstybės narės 
kompetentingos institucijos įgaliojimo.

26 straipsnyje nustatytos sąlygos ir tik 
pavieniais atvejais. Valstybės narės 
kompetentinga institucija sutinka, kad 
perduoti duomenis būtina taikant šį 
reglamentą. Duomenys perduodami tik tuo 
atveju, jei trečioji šalis užtikrina, kad 
duomenys nebus perduoti kitai trečiajai 
šaliai, negavus aiškaus raštiško valstybės 
narės kompetentingos institucijos leidimo.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma patikslinti pakeitimą, nes nederėtų leisti, kad reglamentu būtų nustatomi trečiųjų 
šalių įsipareigojimai.

Pakeitimas 509
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kompetentinga institucija 
iš kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos gautą informaciją trečiosios 
šalies kompetentingai institucijai 
atskleidžia tik tuo atveju, jei susijusi 
valstybės narės kompetentinga institucija 
gavo aiškų informaciją pateikusios 
kompetentingos institucijos sutikimą ir, jei 
taikoma, informacija atskleidžiama tik tais 
tikslais, dėl kurių ši kompetentinga 
institucija davė sutikimą.

Valstybės narės kompetentinga institucija 
informaciją, kuri yra konfidenciali pagal 
29 straipsnį ir kuri buvo gauta iš kitos 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, trečiosios šalies 
kompetentingai institucijai atskleidžia tik 
tuo atveju, jei susijusi valstybės narės 
kompetentinga institucija gavo aiškų 
informaciją pateikusios kompetentingos 
institucijos sutikimą ir, jei taikoma, 
informacija atskleidžiama tik tais tikslais, 
dėl kurių ši kompetentinga institucija davė 
sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Geriau yra pirmiausia nustatyti, kuri informacija yra konfidenciali (žr. pasiūlymą dėl 
29 straipsnio), ir tik po to apibrėžti, kad ji laikoma profesine paslaptimi.
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Pakeitimas 510
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
administracinių priemonių, sankcijų ir 
piniginių baudų, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi 
visų būtinų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad šios nuostatos būtų 
įgyvendintos. Numatytos priemonės, 
sankcijos ir baudos privalo būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

Remdamosi EVPI (EVPRI) priimtomis 
gairėmis ir atsižvelgdamos į Komisijos 
komunikatą dėl sankcijų taikymo režimų 
finansinių paslaugų sektoriuje 
griežtinimo, valstybės narės nustato 
taisykles dėl administracinių priemonių, 
sankcijų ir piniginių baudų, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi 
visų būtinų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad šios nuostatos būtų 
įgyvendintos. Numatytos priemonės, 
sankcijos ir baudos privalo būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

Or. en

Pakeitimas 511
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
administracinių priemonių, sankcijų ir 
piniginių baudų, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi 
visų būtinų priemonių, siekdamos 
užtikrinti, kad šios nuostatos būtų 
įgyvendintos. Numatytos priemonės, 
sankcijos ir baudos privalo būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

Valstybės narės, remdamosi pagrindiniais 
savo nacionalinės teisės principais,
nustato taisykles dėl administracinių 
priemonių, sankcijų ir piniginių baudų, 
taikytinų už šio reglamento nuostatų 
pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad šios nuostatos 
būtų įgyvendintos. Numatytos priemonės, 
sankcijos ir baudos privalo būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.
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Or. en

Pagrindimas

Būtina patikslinti šį straipsnį, kad būtų išvengta tokio aiškinimo, kai gali būti pažeidžiamu 
pagrindiniai principai, numatyti valstybių narių konstitucijose.

Pakeitimas 512
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša apie tokias 
nuostatas Komisijai ne vėliau kaip
[2012 m. liepos 1 d.] ir nedelsdamos 
praneša apie visus vėlesnius joms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Valstybės narės praneša apie tas nuostatas 
EVPI (EVPRI) ir Komisijai iki [2012 m. 
liepos 1 d.] ir nedelsdamos praneša jai apie 
bet kokius vėlesnius su jomis susijusius 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 513
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdama į diskusijas su 
kompetentingomis institucijomis ir 
EVPRI, Komisija iki 2014 m. birželio 
30 d. pateikia Tarybai ir Europos 
Parlamentui ataskaitą apie:

Atsižvelgdama į diskusijas su 
kompetentingomis institucijomis ir EVPI 
(EVPRI), Komisija iki 2013 m. birželio 
30 d. pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie:

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnyje numatyti viešo atskleidimo taisyklės galėtų turėti didelį poveikį finansų rinkų 
veiklai, taigi būtina, kad šios taisyklės būtų peržiūrėtos kuo anksčiau, kad būtų galima 
įvertinti jų tinkamumą.
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Pakeitimas 514
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

() informacijos pateikimo ir viešo jos 
atskleidimo ribų pagal 5, 7 ir 8 straipsnius 
tinkamumą;

a) informacijos pateikimo ir jos 
atskleidimo ribų pagal 5, 7 ir 8 straipsnius 
tinkamumą;

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnyje numatyti viešo atskleidimo taisyklės galėtų turėti didelį poveikį finansų rinkų 
veiklai, taigi būtina, kad šios taisyklės būtų peržiūrėtos kuo anksčiau, kad būtų galima 
įvertinti jų tinkamumą.

Pakeitimas 515
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) viešo atskleidimo reikalavimo ir 
reikalavimo atskleisti informaciją, taip pat 
atskleidimo ribų pagal 7 straipsnį 
tinkamumą, ypač atsižvelgiant į jų poveikį 
finansų rinkų likvidumui ir stabilumui;

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnyje numatyti viešo atskleidimo taisyklės galėtų turėti didelį poveikį finansų rinkų 
veiklai, taigi būtina, kad šios taisyklės būtų peržiūrėtos kuo anksčiau, kad būtų galima 
įvertinti jų tinkamumą.



PE456.805v02-00 106/106 AM\854948LT.doc

LT

Pakeitimas 516
Robert Goebbels

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į EVPI (EVPRI) 
nuomonę, nustato suderintas taisykles dėl 
administracinių priemonių, piniginių ir 
nepiniginių baudų, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus.

Or. en


