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Pakeitimas 1211
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 34 straipsnį gali
deleguotaisiais aktais priimti priemones, 
kuriomis paaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos informacijai teikti, kaip 
minėta 1 dalyje.

5. Komisija pagal 94 straipsnį
deleguotaisiais aktais priima priemones, 
kuriomis paaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos informacijai teikti, kaip 
minėta 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1212
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija pagal 34 straipsnį gali 
deleguotaisiais aktais priimti priemones, 
kuriomis paaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos informacijai teikti, kaip 
minėta 1 dalyje.

5. Komisija pagal 94 straipsnį
deleguotaisiais aktais priima priemones, 
kuriomis paaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos informacijai teikti, kaip 
minėta 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujama, kad Komisija imtųsi veiksmų, kitaip nebus įmanoma įgyvendinti šio straipsnio 
nuostatų.

Pakeitimas 1213
Pascal Canfin
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama veiksmingai atlikti savo 
pareigas, susijusias su biržos prekių
rinkomis, ir koordinuoti paskirtųjų 
nacionalinių kompetentingų institucijų, 
atsakingų už tas rinkas, priežiūros veiklą, 
EVPRI įsteigia specialų biržos prekių 
padalinį.

Or. en

Pakeitimas 1214
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apyvartinių taršos leidimų atveju 
valstybės narės reikalauja, kad taikant šią 
direktyvą kompetentingos institucijos 
bendradarbiautų ir keistųsi informacija 
su kompetentingomis institucijomis, 
paskirtomis pagal Direktyvą 2003/54/EB. 

Or. en

Pakeitimas 1215
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teisę pareikalauti iš kiekvieno asmens (b) teisę pareikalauti iš bet kokio asmens 
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suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir 
apklausti asmenį, siekiant gauti 
informacijos;

suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir 
apklausti asmenį, siekiant gauti 
informacijos;

Or. en

Pakeitimas 1216
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) teisę atlikti kontrolinį pirkimą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas Europos vartotojų organizacijų asociacijos (pranc. BEUC) siūlymu.

Pakeitimas 1217
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas, kurias turi 
investicinės įmonės, jei yra pagrįstas 
įtarimas, kad tokie įrašai, susiję su 
patikrinimo dalyku, gali būti tinkami 
įrodyti, kad investicinė įmonė nesilaikė 
savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą;
tačiau šie įrašai nėra susiję su pranešimo 
turiniu;

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas, kurias turi 
investicinės įmonės;

Or. en
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Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms, vykdančioms savo funkcijas pagal Direktyvą dėl finansinių 
priemonių rinkų (FPRD),labai svarbu turėti įgaliojimą reikalauti pateikti turimas telefoninių 
pokalbių išklotines ir kitokias duomenų laikmenas, kurias turi investicinės įmonės.

Pakeitimas 1218
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas, kurias turi 
investicinės įmonės, jei yra pagrįstas 
įtarimas, kad tokie įrašai, susiję su 
patikrinimo dalyku, gali būti tinkami 
įrodyti, kad investicinė įmonė nesilaikė 
savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą;
tačiau šie įrašai nėra susiję su pranešimo 
turiniu;

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas, kurias turi 
investicinės įmonės, įskaitant su jomis 
susijusio pranešimo turinį.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu piktnaudžiavimo rinka atvejų apkaltinamasis nuosprendis pateikiamas remiantis 
telefoninio pokalbio turiniu. Vien paties fakto, kad buvo skambinta, nepakanka, kadangi 
piktnaudžiavimas bus akivaizdus tik iš turinio.

Pakeitimas 1219
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas, kurias turi 
investicinės įmonės, jei yra pagrįstas 

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas, kurias turi 
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įtarimas, kad tokie įrašai, susiję su 
patikrinimo dalyku, gali būti tinkami 
įrodyti, kad investicinė įmonė nesilaikė 
savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą;
tačiau šie įrašai nėra susiję su pranešimo 
turiniu;

investicinės įmonės;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad prievolė teikti išklotines, taip pat kaip ir bendrasis įrašų 
saugojimo reikalavimas, taikoma siekiant apsaugoti investuotojus ir užtikrinti veiksmingą 
investicinių įmonių priežiūrą.

Pakeitimas 1220
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas , kurias turi 
investicinės įmonės, jei yra pagrįstas 
įtarimas, kad tokie įrašai, susiję su 
patikrinimo dalyku, gali būti tinkami 
įrodyti, kad investicinė įmonė nesilaikė 
savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą;
tačiau šie įrašai nėra susiję su pranešimo 
turiniu;

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas arba 16 straipsnio 
7 dalyje nurodytus lygiaverčius įrašus, 
kurias (-iuos) turi investicinės įmonės, jei 
yra pagrįstas įtarimas, kad tokie įrašai, 
susiję su patikrinimo dalyku, gali būti 
tinkami įrodyti, kad investicinė įmonė 
nesilaikė savo įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 1221
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) turi teisę užšaldyti ir (arba) laikinai 
areštuoti turtą;

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimas reikalauti užšaldyti ir (arba) laikinai areštuoti turtą yra daug apimantis ir turėtų 
likti šiame straipsnyje. Tikslinga numatyti, kad kompetentingos institucijos gali naudotis šiuo 
įgaliojimu pagal 1 dalį.

Pakeitimas 1222
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) teisę reikalauti informacijos, įskaitant 
visus reikiamus dokumentus, iš bet kurio 
asmens apie pozicijos, turimos įsigijus 
išvestinę finansinę priemonę, dydį ir tikslą 
ir apie turtą ir įsipareigojimus pagrindinėje 
rinkoje.

(i) teisę reikalauti informacijos, įskaitant 
visus reikiamus dokumentus, iš bet kurio 
asmens apie pozicijos, turimos įsigijus 
biržos prekių išvestinę finansinę priemonę, 
dydį ir tikslą ir apie turtą ir įsipareigojimus 
pagrindinėje rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimais, numatytais i papunktyje, turėtų būti galima naudotis biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių atžvilgiu, žr. 84 nurodomąją dalį („išvestinių finansinių priemonių 
sutartys, susijusios su biržos prekėmis“) ir plg. su 85 nurodomąją dalimi ir 72 straipsnio [1] 
dalies g punktu.

Pakeitimas 1223
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) teisę reikalauti informacijos, įskaitant 
visus reikiamus dokumentus, iš bet kurio 
asmens apie pozicijos, turimos įsigijus 
išvestinę finansinę priemonę, dydį ir tikslą 
ir apie turtą ir įsipareigojimus pagrindinėje 
rinkoje.

(i) teisę reikalauti pateikti informaciją, 
įskaitant visus reikiamus dokumentus, iš 
bet kurio asmens apie pozicijos, turimos 
įsigijus biržos prekių išvestinę finansinę 
priemonę, dydį ir tikslą ir apie turtą ir 
įsipareigojimus pagrindinėje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1224
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiamos visos teisinės priežiūros 
priemonės, kurių reikia jų funkcijoms 
vykdyti. Laikydamosi savo nacionalinėje 
teisinėje sistemoje numatytų apribojimų, 
jos naudojasi tokiomis priemonėmis:

Kompetentingoms institucijoms 
suteikiamos visos teisinės priežiūros 
priemonės, kurių reikia jų funkcijoms 
vykdyti. Šios priemonės taikomos 
vadovaujantis nacionaline teise ir apima 
bent:

Or. en

Pagrindimas

72 straipsnį sudaro tik viena dalis. Antrasis įžanginės dalies sakinys ir toliau išvardyti a–h 
punktai, kai skaitoma viskas kartu, skamba nesklandžiai („ ...naudojasi tokiomis priemonėmis 
... reikalauja nutraukti...“). Taigi būtina šią dalį performuluoti.

Pakeitimas 1225
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) turi teisę užšaldyti ir (arba) laikinai 
areštuoti turtą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įgaliojimas reikalauti užšaldyti ir (arba) laikinai areštuoti turtą yra daug apimantis ir turėtų 
likti 71 straipsnyje.

Pakeitimas 1226
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) turi teisę užšaldyti ir (arba) laikinai 
areštuoti turtą;

(b) reikalauja užšaldyti ir (arba) laikinai 
areštuoti turtą;

Or. en

Pakeitimas 1227
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) riboja bet kurio asmens ar asmenų 
grupės galimybę sudaryti biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
įskaitant nediskriminacinių apribojimų 
įvedimą pozicijoms arba tokių išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių, kurias 
konkreti asmenų grupė gali sudaryti per 
konkretų laikotarpį, skaičiui, kai reikia 
užtikrinti susijusių rinkų vientisumą ir 
tinkamą veikimą;

(g) kontroliuoja bet kurio asmens ar 
asmenų grupės galimybę sudaryti biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, kai reikia atitinkamai užtikrinti 
susijusių rinkų vientisumą ir tinkamą 
veikimą;
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Or. en

Pakeitimas 1228
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) riboja bet kurio asmens ar asmenų 
grupės galimybę sudaryti biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
įskaitant nediskriminacinių apribojimų 
įvedimą pozicijoms arba tokių išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių, kurias 
konkreti asmenų grupė gali sudaryti per 
konkretų laikotarpį, skaičiui, kai reikia 
užtikrinti susijusių rinkų vientisumą ir 
tinkamą veikimą;

(g) riboja bet kurio asmens ar asmenų 
grupės galimybę sudaryti biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
įskaitant nediskriminacinių apribojimų 
įvedimą pozicijoms, kai reikia užtikrinti 
susijusių rinkų vientisumą ir tinkamą 
veikimą;

Or. en

Pagrindimas

Apribojimas neturėtų būti taikomas sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiui. Jei norima 
taikyti apribojimą biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, jis turėtų būti susijęs su 
atvirosiomis pozicijomis (tiek 59 straipsnyje, tiek 72 straipsnio [1 dalies] g punkte).

Pakeitimas 1229
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai įsipareigojimai nustatyti 
investicinėms įmonėms ir rinkos 
operatoriams, juos pažeidus 
administracinės sankcijos ir priemonės gali 
būti taikomos investicinės įmonės ir rinkos 

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai įsipareigojimai nustatyti 
investicinėms įmonėms ir rinkos 
operatoriams, juos pažeidus 
administracinės sankcijos ir priemonės, 
laikantis nacionalinėje teisėje išdėstytų 
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operatoriaus valdymo organo nariams ir bet 
kuriems kitiems fiziniams ar juridiniams 
asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra 
atsakingi už pažeidimą.

sąlygų, gali būti taikomos investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriaus valdymo 
organo nariams ir bet kuriems kitiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie 
pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už 
pažeidimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje minimos investicinės įmonės ir rinkos operatoriai. Pagal 1 straipsnio 3 dalį 
69–80 straipsniai taip pat turėtų būti taikomi kredito įstaigoms. Siekiant aiškumo kredito 
institucijas derėtų paminėti ir 73 straipsnyje.

Pakeitimas 1230
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai įsipareigojimai nustatyti 
investicinėms įmonėms ir rinkos 
operatoriams, juos pažeidus 
administracinės sankcijos ir priemonės gali 
būti taikomos investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriaus valdymo organo nariams ir bet 
kuriems kitiems fiziniams ar juridiniams 
asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra
atsakingi už pažeidimą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai įsipareigojimai nustatyti 
investicinėms įmonėms ir rinkos 
operatoriams, juos pažeidus 
administracinės sankcijos ir priemonės gali 
būti taikomos investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriaus valdymo organo nariams ir bet 
kuriems kitiems fiziniams ar juridiniams 
asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra 
atsakingi už pažeidimą. Tokios sankcijos ir 
priemonės netaikomos darbuotojams, 
kurie buvo raginami arba spaudžiami 
elgtis tam tikru būdu pagal atitinkamos 
įmonės arba operatoriaus vidaus taisykles, 
nurodymus arba praktiką.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojas neturėtų būti laikomas asmeniškai atsakingu už padarytą pažeidimą, jeigu jis tik 
laikėsi įmonės arba operatoriaus vidaus taisyklių, nurodymų ar praktikos.
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Pakeitimas 1231
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama skelbia apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už Reglamento (ES) 
Nr. …/… (FPRR) nuostatų arba už 
nacionalinių nuostatų, priimtų 
įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimus, 
įskaitant informaciją apie pažeidimo rūšį ir 
pobūdį ir už jį atsakingų asmenų tapatybę, 
išskyrus tuos atvejus, kai toks atskleidimas 
keltų didelį pavojų finansų rinkų 
stabilumui. Jei dėl paskelbimo susijusioms 
šalims būtų padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Valstybės narės numato, kad 
kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama gali skelbti apie bet kokią 
sankciją ar priemonę, taikytą už 
Reglamento (ES) Nr. …/… (FPRR) 
nuostatų arba už nacionalinių nuostatų, 
priimtų įgyvendinant šią direktyvą, 
pažeidimus, įskaitant informaciją apie 
pažeidimo rūšį ir pobūdį ir už jį atsakingų 
asmenų tapatybę, išskyrus tuos atvejus, kai 
toks atskleidimas keltų didelį pavojų 
finansų rinkų stabilumui. Jei dėl 
paskelbimo susijusioms šalims būtų 
padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Or. en

Pagrindimas

Galima būtų suabejoti, ar reikalavimas „automatiškai“ skelbti bet kokią sankciją yra 
suderinamas su Europos žmogaus teisių konvencija (žr. 2012 m. vasario 10 d. Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę).

Pakeitimas 1232
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad Valstybės narės numato, kad 
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kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama skelbia apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už Reglamento (ES) 
Nr. …/… (FPRR) nuostatų arba už
nacionalinių nuostatų, priimtų 
įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimus, 
įskaitant informaciją apie pažeidimo rūšį ir 
pobūdį ir už jį atsakingų asmenų tapatybę, 
išskyrus tuos atvejus, kai toks atskleidimas 
keltų didelį pavojų finansų rinkų 
stabilumui. Jei dėl paskelbimo susijusioms 
šalims būtų padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas skelbia anonimiškai.

kompetentinga institucija nepagrįstai 
nedelsdama skelbia apie bet kokią sankciją 
ar priemonę, taikytą už Reglamento (ES) 
Nr. …/… (FPRR) nuostatų arba už 
nacionalinių nuostatų, priimtų 
įgyvendinant šią direktyvą, pažeidimus, 
įskaitant informaciją apie pažeidimo rūšį ir 
pobūdį ir už jį atsakingų asmenų tapatybę, 
išskyrus tuos atvejus, kai toks atskleidimas 
keltų didelį pavojų finansų rinkų 
stabilumui. Jei dėl paskelbimo susijusiems 
fiziniams asmenims būtų padaryta 
neproporcinga žala, kompetentingos 
institucijos informaciją apie tiems 
fiziniams asmenims taikomas sankcijas 
skelbia anonimiškai.

Or. en

Pakeitimas 1233
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas, jei: 1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų 
numatytos sankcijos už:

Or. en

Pagrindimas

Straipsnio įžanga yra neįprasta ir neišbaigta.

Pakeitimas 1234
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies k punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) DPS arba OPS nenustatomos taisyklės, 
procedūros ir priemonės arba nesilaikoma 
nurodymų, parengtų pagal nacionalines 
nuostatas, kuriomis įgyvendinami 18, 19 ir 
20 straipsniai;

(k) DPS nenustatomos taisyklės, 
procedūros ir priemonės arba nesilaikoma 
nurodymų, parengtų pagal nacionalines 
nuostatas, kuriomis įgyvendinami 18, 19 ir 
20 straipsniai;

Or. en

Pakeitimas 1235
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) investicinei įmonei vykdant pavedimus 
klientai ne kartą negauna geriausio 
galimo rezultato ir nenustatomos 
priemonės pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis įgyvendinami 27 ir 28 straipsniai;

(n) investicinė įmonė nenustato priemonių
pagal nacionalines nuostatas, kuriomis 
įgyvendinami 27 ir 28 straipsniai;

Or. en

Pakeitimas 1236
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) investicinei įmonei vykdant pavedimus 
klientai ne kartą negauna geriausio 
galimo rezultato ir nenustatomos 
priemonės pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis įgyvendinami 27 ir 28 straipsniai;

(n) investicinė įmonė nesiekia geriausio 
galimo rezultato klientams, t. y. nenustato
priemonių pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis įgyvendinami 27 ir 28 straipsniai;

Or. en
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Pagrindimas

Nors investicinės įmonės imasi visų tinkamų priemonių, kad klientai gautų geriausią galimą 
rezultatą, jos neturėtų būti įpareigotos pasiekti geriausią įmanomą rezultatą tam tikru 
konkrečiu atveju. Geriausio rezultato neįmanoma užtikrinti vykdant bendrąją vykdomąją 
politiką; tam reikėtų prieš kiekvieną sandorį atlikti atskirus palyginimus.

Pakeitimas 1237
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(r) reguliuojama rinka ar rinkos operatorius 
netaiko sistemų, procedūrų, priemonių ir 
taisyklių ar nesuteikia prieigos prie 
duomenų pagal nacionalines priemones, 
kuriomis įgyvendinamas 51 straipsnis;

(r) reguliuojama rinka ar rinkos operatorius 
netaiko sistemų, procedūrų, priemonių ir 
taisyklių ar nesuteikia prieigos prie 
duomenų pagal nacionalines priemones, 
kuriomis įgyvendinamas 51 straipsnis, 
arba neįgyvendina kainos pokyčio režimo, 
kurį reikalaujama įgyvendinti pagal 51a 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 1238
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies z a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(za) rinkos operatoriaus arba investicinės 
įmonės valdymo organui priklausantis 
fizinis asmuo, žinantis apie šioje dalyje 
nurodytus pažeidimus, nusprendžia 
nepranešti apie tuos pažeidimus 
kompetentingai institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 1239
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytais atvejais būtų galima taikyti 
bent šias administracines sankcijas ir 
priemones:

Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytais atvejais jų įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose būtų numatytos 
taikytinos administracinės sankcijos ir 
priemonės, įskaitant bent šias sankcijas ir 
priemones:

Or. en

Pakeitimas 1240
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas 
fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidimo 
pobūdis;

(a) viešą pranešimą arba įspėjimą, kuriame 
nurodomas fizinis ar juridinis asmuo ir 
pažeidimo pobūdis;

Or. en

Pagrindimas

„Viešas“ pranešimas turėtų turėti tą pačią prasmę ir taikymo sritį kaip ir „įspėjimas“.

Pakeitimas 1241
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu



PE489.423v01-00 18/63 AM\901516LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) laikiną draudimą bet kuriam 
investicinės įmonės valdymo organo nariui 
ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, 
kuris laikomas atsakingu, vykdyti pareigas 
investicinėse įmonėse;

(d) laikiną draudimą bet kuriam 
investicinės įmonės valdymo organo nariui 
ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, 
kuris laikomas atsakingu, vykdyti 
vadovaujamas pareigas investicinėse 
įmonėse;

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos taikymo sritis yra per plati. Šia sankcija asmenims, kurie oficialiai paskiriami 
valdybos nariais, draudžiama atlikti vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse. Uždrausti 
valdybos nariams vykdyti bet kokias pareigas investicinėse įmonėse būtų neproporcinga. Šis 
draudimas apima daugiau nei 9 straipsnio, kuriame išdėstomi tik valdybos nariams, o ne bet 
kokiems asmenims, kurie eina kokias nors pareigas investicinėse įmonėse, taikomi 
reikalavimai, tikslą ir taikymo sritį.

Pakeitimas 1242
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) laikiną draudimą bet kuriam 
investicinės įmonės valdymo organo nariui 
ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, 
kuris laikomas atsakingu, vykdyti pareigas 
investicinėse įmonėse;

(d) laikiną arba nuolatinį draudimą bet 
kuriam investicinės įmonės valdymo 
organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam 
asmeniui, kuris laikomas atsakingu, 
vykdyti pareigas investicinėse įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 1243
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) algoritmine prekyba užsiimančiai 
įmonei – laikiną arba nuolatinį draudimą 
pateikti į reguliuojamas rinkas, DPS ir 
OPS. 

Or. en

Pakeitimas 1244
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) juridiniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
10 proc. juridinio asmens bendros metinės 
apyvartos praėjusiais finansiniais metais; 
jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios 
bendrovės patronuojamoji įmonė, 
atitinkama bendra metine apyvarta laikoma 
bendra metinė apyvarta, nurodyta 
pagrindinės patronuojančiosios bendrovės 
praėjusių finansinių metų konsoliduotoje 
finansinėje ataskaitoje;

e) juridiniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
20 proc. juridinio asmens bendros metinės 
apyvartos praėjusiais finansiniais metais; 
jei juridinis asmuo yra patronuojančiosios 
bendrovės patronuojamoji įmonė, 
atitinkama bendra metine apyvarta laikoma 
bendra metinė apyvarta, nurodyta 
pagrindinės patronuojančiosios bendrovės 
praėjusių finansinių metų konsoliduotoje 
finansinėje ataskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 1245
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euras, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną;

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
100 proc. visų fizinio asmens metinių 
pajamų per ankstesnius verslo metus arba 
5 000 000 EUR, pasirenkant didesnįjį iš 
šių dydžių, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euras, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną;

Or. en

Pakeitimas 1246
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euras, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną;

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 
1 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euras, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną;

Or. en

Pagrindimas

5 000 000 EUR suma viršija daugumos fizinių asmenų pajamas, taip ir tų, kurie eina 
vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse. Kyla klausimas, ar esama tokių Direktyvos dėl 
finansinių priemonių rinkų pažeidimų, už kuriuos fiziniam asmeniui galima būtų skirti 5 mln. 
EUR baudą. Sankcijos už daugumą iš pačių didžiausių pažeidimų taip pat skiriamos pagal 
baudžiamąją teisę. Tokiais atvejais valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti 
baudžiamąją, o ne administracinę sankciją.

Pakeitimas 1247
Pascal Canfin
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) administracines pinigines sankcijas, 
kurių suma būtų iki dviejų kartų didesnė 
nei dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų 
nuostolių suma, jeigu tokią naudą ar 
nuostolius galima nustatyti.

g) nedarant poveikio e ir f punktų 
taikymui, administracines pinigines 
sankcijas, kurių suma būtų iki dešimties
kartų didesnė nei dėl pažeidimo gauto 
pelno ar išvengtų nuostolių suma, jeigu 
tokią naudą ar nuostolius galima nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Du kartus už gautą pelną didesnė suma nėra atgrasanti, kai žinoma, kad sunku pažeidimą 
įrodyti ir už jį nubausti.

Pakeitimas 1248
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei galima nustatyti naudą, gautą padarius 
pažeidimą, valstybės narės užtikrina, kad 
viršutinė jos dydžio riba būtų ne žemesnė 
nei du kartus už tą naudą didesnė suma.

Jei galima nustatyti naudą, gautą padarius 
pažeidimą, valstybės narės užtikrina, kad 
viršutinė jos dydžio riba būtų ne žemesnė 
nei dešimt kartų už tą naudą didesnė ir ne 
mažesnė nei kitų rinkos dalyvių dėl to 
pažeidimo patirtų nuostolių suma.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvą pažeidusiam asmeniui turi būti taikomos labai griežtos sankcijos.

Pakeitimas 1249
Olle Schmidt
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ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį straipsnį administracinių 
priemonių ir sankcijų rūšys ir 
administracinių piniginių sankcijų dydis 
nustatomas laikantis nacionalinėje teisėje 
išdėstytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti įmanoma diferencijuoti sankcijų rūšis ir dydį pagal nacionalinę teisę; 
kompetentingoms institucijoms neturėtų būti leidžiama nustatyti sankcijų dydžio. 
Proporcingumo principas taikomas ir formaliuoju, ir faktiniu lygmeniu. Sankcija turėtų tiek 
įstatymiškai, tiek faktiškai atitikti padarytą pažeidimą.

Pakeitimas 1250
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nustatydamos administracinių sankcijų ar 
priemonių rūšį ir administracinių piniginių 
sankcijų dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, tarp 
jų:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nustatydamos administracinių sankcijų ar 
priemonių rūšį ir administracinių piniginių 
sankcijų dydį kompetentingos institucijos 
atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, tarp 
jų, kai tikslinga į:

Or. en

Pakeitimas 1251
Olle Ludvigsson



AM\901516LT.doc 23/63 PE489.423v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų 
veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų 
skatinama kompetentingoms institucijoms 
pranešti apie Reglamento (ES) Nr. …/… 
(FPRR) nuostatų ir nacionalinės teisės 
nuostatų, kuriomis įgyvendinama ši 
direktyva, pažeidimus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų 
veiksmingus ir patikimus mechanizmus, 
kuriais būtų skatinama kompetentingoms 
institucijoms pranešti apie Reglamento 
(ES) Nr. …/… (FPRR) nuostatų ir 
nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis 
įgyvendinama ši direktyva, galimus arba 
faktinius pažeidimus. 

Or. en

Pakeitimas 1252
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tinkamą finansų įstaigų darbuotojų, 
kurie demaskuoja toje finansų įstaigoje 
padarytus pažeidimus, apsaugą;

b) tinkamą finansų įstaigų darbuotojų, 
kurie demaskuoja toje finansų įstaigoje 
padarytus pažeidimus, apsaugą, įskaitant 
visišką anonimiškumą;

Or. en

Pakeitimas 1253
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tinkamą finansų įstaigų darbuotojų, 
kurie demaskuoja toje finansų įstaigoje 
padarytus pažeidimus, apsaugą;

b) tinkamą finansų įstaigų darbuotojų, 
kurie demaskuoja toje finansų įstaigoje 
padarytus pažeidimus, apsaugą ir 
anonimiškumo galimybę;

Or. en

Pakeitimas 1254
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aiškias taisykles, pagal kurias 
institucijoms draudžiama aiškintis 
pažeidimą pranešusio asmens tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 1255
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad finansų 
įstaigos taikytų tinkamas procedūras, pagal 
kurias jų darbuotojai įstaigos viduje 
specialiu kanalu galėtų pranešti apie 
pažeidimus.

2. Valstybės narės reikalauja, kad finansų 
įstaigos taikytų tinkamas procedūras, pagal 
kurias jų darbuotojai įstaigos viduje 
specialiu kanalu galėtų pranešti apie 
pažeidimus. Tokios procedūros gali būti 
nustatytos kolektyvinėmis sutartimis arba 
kitomis socialinių partnerių numatytais 
susitarimais. Taikoma tokia pat apsauga, 
kokia nurodyta 1 dalies antros pastraipos 
b, c ir ca punktuose.
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Or. en

Pagrindimas

Jau yra nusistovėjusių procedūrų, pagal kurias renkami profesinių sąjungų atstovai gali 
atlikti tarpininko vaidmenį pranešdami įstaigos viduje apie joje padarytus pažeidimus. Tokias 
procedūras taikantiems darbuotojams taip pat turi būti užtikrinta visapusiška apsauga.

Pakeitimas 1256
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Darbuotojams neturi būti trukdoma 
demaskuoti finansų įstaigoje padarytus 
pažeidimus nustatant konfidencialumo 
taisykles. Bet kokia informacija, kuri 
padeda įrodyti finansų įstaigoje padarytus 
pažeidimus, nebelaikoma konfidencialia 
ir už sąžiningą tokios informacijos 
atskleidimą ją atskleidusiems asmenims 
negresia jokia atsakomybė. 

Or. en

Pakeitimas 1257
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus dėl 
informacijos teikimo procedūrų ir formų, 
kaip minėta šiame straipsnyje.

Išbraukta.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninius 
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įgyvendinimo standartus priimti laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 
straipsnio.
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[XX].

Or. en

Pagrindimas

Procedūrų ir formų rengimas neturėtų būti EVPRI prioritetas.

Pakeitimas 1258
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės numato, kad, remiantis 
nacionaline teise, viena ar daugiau iš
toliau nurodytų įstaigų, siekdamos apginti 
vartotojų interesus ir laikydamosi 
nacionalinės teisės, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 
…/… [FPRR] ir  nacionalinių nuostatų, 
skirtų šios direktyvos įgyvendinimui, taip 
pat  gali kreiptis į teismą ar kitą 
kompetentingą administracinę instituciją:

2. Valstybės narės numato, kad, remiantis 
nacionaline teise, toliau nurodytos įstaigos, 
siekdamos apginti vartotojų interesus ir 
laikydamosi nacionalinės teisės, siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento 
(ES) Nr. …/… [FPRR] ir  nacionalinių 
nuostatų, skirtų šios direktyvos 
įgyvendinimui, taip pat  gali kreiptis į 
teismą ar kitą kompetentingą 
administracinę instituciją:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas Europos vartotojų organizacijų asociacijos (pranc. BEUC) siūlymu.

Pakeitimas 1259
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a straipsnis
Civilinė atsakomybė

Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, 
kai investicinė įmonė arba rinkos 
operatorius tyčia arba dėl didelio 
aplaidumo padarė kurį nors iš šios 
direktyvos 75 straipsnyje išvardytų 
pažeidimų, dėl kurių nukenčia 
investuotojas, toks investuotojas gali 
pareikšti ieškinį tai investicinei įmonei 
arba rinkos operatoriui dėl jam padarytos 
žalos.
Investicinė įmonė arba rinkos operatorius 
veikia labai aplaidžiai, jeigu jis rimtai 
apleidžia šia direktyva jam nustatytas 
pareigas.
Jei investuotojas nustato faktus, pagal 
kuriuos galima daryti išvadą, kad 
investicinė įmonė arba rinkos operatorius 
padarė kurį nors iš šios direktyvos 
75 straipsnyje išvardytų pažeidimų, 
valstybės narės užtikrina, kad investicinė 
įmonė arba rinkos operatorius privalėtų 
įrodyti, kad jis to pažeidimo nepadarė 
arba kad tas pažeidimas neturėjo poveikio 
investuotojo interesams.

Nuo 1 dalyje nurodytos civilinės 
atsakomybės neturėtų būti iš anksto 
atleidžiama arba ji neturėtų būti iš anksto 
ribojama pagal susitarimą. Valstybės 
narės užtikrina, kad bet kokia tokių 
susitarimų sąlyga, pagal kurią iš anksto 
atleidžiama nuo civilinės atsakomybės 
arba ji ribojama, būtų laikoma 
negaliojančia.

Valstybės narės užtikrina, kad ieškinių, 
susijusių su šios direktyvos 75 straipsnyje 
išvardytais pažeidimais, senaties terminas 
pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai 
investuotojai sužinojo apie pažeidimą 
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arba turėjo apie jį sužinoti, jei nebuvo 
didelio aplaidumo.
Senaties terminai yra ne trumpesni kaip 
10 metų.

Or. en

Pakeitimas 1260
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
sprendžiant vartotojų ginčus, susijusius su 
investicinių įmonių teikiamomis 
investicinėmis ir pagalbinėmis 
paslaugomis, neteismine tvarka, būtų
patvirtintos veiksmingos skundų 
nagrinėjimo ir žalos atlyginimo 
procedūros, ir tam tikrais atvejais 
kreipiamasi į esančias institucijas.
Valstybės narės toliau užtikrina, kad visos 
investicinės įmonės priklausytų vienai ar 
daugiau tokių institucijų, įgyvendinančių 
tokias skundų nagrinėjimo ir žalos 
atlyginimo procedūras. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
sprendžiant vartotojų ginčus, susijusius su 
investicinių įmonių teikiamomis 
investicinėmis ir pagalbinėmis 
paslaugomis, neteismine tvarka, būtų 
patvirtintos veiksmingos skundų 
nagrinėjimo ir žalos atlyginimo 
procedūros, ir tam tikrais atvejais 
kreipiamasi į esančias institucijas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama kreiptis į esamas institucijas dėl vartotojų ginčų 
sprendimo neteismine tvarka, taip pat dėl ginčų, susijusių su investicinių įmonių teikiamomis 
paslaugomis. Valstybėse narėse esama tokių nacionalinių sistemų, pagal kurias investicinėms 
įmonėms nereikia arba jos negali priklausyti minėtai institucijai. Tokiose sistemose vartotojo 
skundas bus nagrinėjamas, ne jeigu investicinė įmonė nedalyvauja.

Pakeitimas 1261
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu, atsižvelgiant į priimančiosios 
valstybės narės vertybinių popierių rinkose 
susiklosčiusią situaciją, reguliuojamos 
rinkos, DPS arba OPS, sudariusios 
susitarimus priimančiojoje valstybėje 
narėje, veikla tapo ypač reikšminga 
vertybinių popierių rinkos veikimui ir 
investuotojų apsaugai toje priimančiojoje 
valstybėje narėje, reguliuojamos rinkos 
buveinės valstybės narės ir priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
sudaro atitinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus.

2. Jeigu, atsižvelgiant į priimančiosios 
valstybės narės vertybinių popierių rinkose 
susiklosčiusią situaciją, reguliuojamos 
rinkos arba DPS, sudariusios susitarimus 
priimančiojoje valstybėje narėje, veikla 
tapo ypač reikšminga vertybinių popierių 
rinkos veikimui ir investuotojų apsaugai 
toje priimančiojoje valstybėje narėje, 
reguliuojamos rinkos buveinės valstybės 
narės ir priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos sudaro 
atitinkamus bendradarbiavimo susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 1262
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prašymus sumažinti pozicijos dydį ar 
riziką laikantis 72 straipsnio 1 dalies f 
punkto;

(a) prašymus sumažinti pozicijos dydį ar 
riziką laikantis 72 straipsnio f punkto;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 72 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 1263
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) asmenų galimybės sudaryti su 
finansinėmis priemonėmis susijusius 
sandorius apribojimus laikantis 72 
straipsnio 1 dalies g punkto.

(b) asmenų galimybės sudaryti su 
finansinėmis priemonėmis susijusius 
sandorius apribojimus laikantis 72 
straipsnio g punkto.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 72 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 1264
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikia, pranešime pateikiama išsami 
informacija apie prašymą pagal 72 
straipsnio 1 dalies f punktą, įskaitant 
asmens ar asmenų, kuriems jis skirtas, 
tapatybę ir jo priežastis, taip pat nurodoma 
pagal 72 straipsnio 1 dalies g punktą 
nustatytų apribojimų taikymo sritis, 
įskaitant susijusį asmenį ar asmenų grupę, 
nurodomos taikomos finansinės priemonės, 
kiekybinės priemonės ar ribos, kaip antai 
didžiausias leidžiamas sutarčių, kurias 
asmenys gali sudaryti, skaičius, taikomos 
išimtys ir priežastys.

Jei reikia, pranešime pateikiama išsami 
informacija apie prašymą pagal 72 
straipsnio f punktą, įskaitant asmens ar 
asmenų, kuriems jis skirtas, tapatybę ir jo 
priežastis, taip pat nurodoma pagal 72 
straipsnio g punktą nustatytų apribojimų 
taikymo sritis, įskaitant susijusį asmenį ar 
asmenų grupę, nurodomos taikomos 
finansinės priemonės, kiekybinės 
priemonės ar ribos, kaip antai didžiausias 
leidžiamas sutarčių, kurias asmenys gali 
sudaryti, skaičius, taikomos išimtys ir 
priežastys.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 72 straipsnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 1265
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikia, pranešime pateikiama išsami 
informacija apie prašymą pagal 72 
straipsnio 1 dalies f punktą, įskaitant 
asmens ar asmenų, kuriems jis skirtas, 
tapatybę ir jo priežastis, taip pat nurodoma 
pagal 72 straipsnio 1 dalies g punktą 
nustatytų apribojimų taikymo sritis, 
įskaitant susijusį asmenį ar asmenų grupę, 
nurodomos taikomos finansinės priemonės, 
kiekybinės priemonės ar ribos, kaip antai 
didžiausias leidžiamas sutarčių, kurias 
asmenys gali sudaryti, skaičius, taikomos 
išimtys ir priežastys.

Jei reikia, pranešime pateikiama išsami 
informacija apie prašymą pagal 72 
straipsnio 1 dalies f punktą, įskaitant 
asmens ar asmenų, kuriems jis skirtas, 
tapatybę ir jo priežastis, taip pat nurodoma 
pagal 72 straipsnio 1 dalies g punktą 
nustatytų apribojimų taikymo sritis, 
įskaitant susijusį asmenį ar asmenų grupę, 
nurodomos taikomos finansinės priemonės, 
kiekybinės priemonės ar ribos, kaip antai 
nepadengtų pozicijų, kurias asmenys gali 
sudaryti, skaičius, taikomos išimtys ir 
priežastys.

Or. en

Pakeitimas 1266
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga valstybės narės institucija, 
kuri gauna pranešimą pagal šią dalį, gali 
imtis priemonių atsižvelgdama į 72 
straipsnio 1 dalies f arba g punktą, jei yra 
įsitikinusi, kad priemonė reikalinga kitos 
kompetentingos institucijos tikslui pasiekti. 
Kompetentinga institucija laikydamasi šios 
dalies taip pat praneša, jei ji siūlo imtis 
priemonių.

Kompetentinga valstybės narės institucija, 
kuri gauna pranešimą pagal šią dalį, gali 
imtis priemonių atsižvelgdama į 72 
straipsnio f arba g punktą, jei yra 
įsitikinusi, kad priemonė reikalinga kitos 
kompetentingos institucijos tikslui pasiekti. 
Kompetentinga institucija laikydamasi šios 
dalies taip pat praneša, jei ji siūlo imtis 
priemonių.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 72 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 1267
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl
priemonių, reglamentuojančių kriterijus, 
leidžiančius nustatyti, ar reguliuojamos 
rinkos veikla priimančioje valstybėje 
narėje gali laikoma ypač reikšminga 
vertybinių popierių rinkos veikimui ir 
investuotojų apsaugai toje priimančiojoje 
valstybėje narėje. 2

7. Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI,
įgaliojama pagal 94 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl  priemonių, 
reglamentuojančių kriterijus, leidžiančius 
nustatyti, ar reguliuojamos rinkos veikla 
priimančioje valstybėje narėje gali laikoma 
ypač reikšminga vertybinių popierių rinkos 
veikimui ir investuotojų apsaugai toje 
priimančiojoje valstybėje narėje. 2

Or. en

Pagrindimas

Pridedamas reikalavimas Komisijai prieš veikiant konsultuotis su EVPRI.

Pakeitimas 1268
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos taip pat gali 
kreiptis į EVPRI dėl atvejų, kai 
kompetentinga institucija nesutinka su 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu, susijusiu su šios direktyvos 
arba Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 
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nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Privaloma tarpininkavimo procedūra taikoma bet kurioms tos direktyvos arba FPRR 
nuostatoms siekiant užtikrinti, kad taisyklių būtų nuosekliai laikomasi visoje vidaus rinkoje.

Pakeitimas 1269
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
90 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija turi akivaizdžių 
ir pagrįstų priežasčių manyti, kad tokia 
reguliuojama rinka, DPS ar OPS  pažeidžia 
pagal šią direktyvą priimtose nuostatose 
įtvirtintus įsipareigojimus, ji apie juos 
praneša reguliuojamos rinkos ar DPS ar 
OPS  buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai.

Jeigu reguliuojamos rinkos ar DPS 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija turi akivaizdžių 
ir pagrįstų priežasčių manyti, kad tokia 
reguliuojama rinka ar DPS pažeidžia pagal 
šią direktyvą priimtose nuostatose 
įtvirtintus įsipareigojimus, ji apie juos 
praneša reguliuojamos rinkos ar DPS 
buveinės valstybės narės kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1270
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija su EVPRI

Bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija su EVPRI, Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) 
viduje ir su Europos centrinių bankų 
sistema (ECBS)
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, siūloma direktyva dėl finansinių priemonių rinkų turėtų 
atspindėti bendradarbiavimo principą, kuris buvo nustatytas neseniai vykdant Europos 
finansų priežiūros reformą. Be to, reikėtų patobulinti keitimosi informacija su ECBS 
priklausančiais centriniais bankais, įskaitant ECB, susitarimus.  ECB rekomenduoja panašius 
pakeitimus atitinkamai įtraukti į kitas susijusias finansų sektoriaus direktyvas. Taip pat žr. 
siūlomos direktyvos 7 straipsnio 3 pakeitimą ECB nuomonėje CON/2012/5 (ECB siūlymas).

Pakeitimas 1271
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija su EVPRI

Bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija su EVPRI, Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) 
viduje ir su Europos centrinių bankų 
sistema (ECBS)

Or. en

Pakeitimas 1272
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Kompetentingos institucijos, kaip 
EFPIS šalys, bendradarbiauja 
pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos 
vienos kitas, visų pirma kai siekia 
užtikrinti, kad tarpusavyje ir su kitomis 
EFPIS šalimis būtų keičiamasi tinkama ir 
patikima informacija vadovaujantis 
lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip 
numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 
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straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, siūloma direktyva dėl finansinių priemonių rinkų turėtų 
atspindėti bendradarbiavimo principą, kuris buvo nustatytas neseniai vykdant Europos 
finansų priežiūros institucijų reformą. Be to, reikėtų patobulinti keitimosi informacija su 
ECBS priklausančiais centriniais bankais, įskaitant ECB, susitarimus. 

Pakeitimas 1273
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kompetentingos institucijos, kaip 
EFPIS šalys, bendradarbiauja 
pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos 
vienos kitas, visų pirma kai siekia 
užtikrinti, kad tarpusavyje ir su kitomis 
EFPIS šalimis būtų keičiamasi tinkama ir 
patikima informacija vadovaujantis 
lojalaus bendradarbiavimo principu, kaip 
numatyta Europos Sąjungos sutarties 4 
straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, siūloma direktyva dėl finansinių priemonių rinkų turėtų 
atspindėti bendradarbiavimo principą, kuris buvo nustatytas neseniai vykdant Europos 
finansų priežiūros institucijų reformą. Be to, reikėtų patobulinti keitimosi informacija su 
ECBS priklausančiais centriniais bankais, įskaitant ECB, susitarimus.  ECB rekomenduoja 
panašius pakeitimus atitinkamai įtraukti į kitas susijusias finansų sektoriaus direktyvas. Taip 
pat žr. siūlomos direktyvos 7 straipsnio 3 pakeitimą ECB nuomonėje CON/2012/5 (ECB 
siūlymas).

Pakeitimas 1274
Robert Goebbels
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Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos pagal šią
direktyvą ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 35 straipsnį nedelsdamos 
suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos 
užduotims vykdyti.

2. Kompetentingos institucijos pagal šią 
direktyvą ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 35 straipsnį nedelsdamos 
suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos 
užduotims vykdyti, ir atitinkamai teikia 
ECBS centriniams bankams visą 
informaciją, kuri yra svarbi jų 
atitinkamoms užduotims vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, siūloma direktyva dėl finansinių priemonių rinkų turėtų 
atspindėti bendradarbiavimo principą, kuris buvo nustatytas neseniai vykdant Europos 
finansų priežiūros institucijų reformą. Be to, reikėtų patobulinti keitimosi informacija su 
ECBS priklausančiais centriniais bankais, įskaitant ECB, susitarimus.  ECB rekomenduoja 
panašius pakeitimus atitinkamai įtraukti į kitas susijusias finansų sektoriaus direktyvas. Taip 
pat žr. siūlomos direktyvos 7 straipsnio 3 pakeitimą ECB nuomonėje CON/2012/5 (ECB 
siūlymas).

Pakeitimas 1275
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos pagal šią 
direktyvą ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 35 straipsnį nedelsdamos 
suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos 
užduotims vykdyti.

2. Kompetentingos institucijos pagal šią 
direktyvą ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 35 straipsnį nedelsdamos 
suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos 
užduotims vykdyti, ir atitinkamai teikia 
ECBS centriniams bankams visą 
informaciją, kuri yra svarbi jų 
atitinkamoms užduotims vykdyti.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, siūloma direktyva dėl finansinių priemonių rinkų turėtų 
atspindėti bendradarbiavimo principą, kuris buvo nustatytas neseniai vykdant Europos 
finansų priežiūros institucijų reformą. Be to, reikėtų patobulinti keitimosi informacija su 
ECBS priklausančiais centriniais bankais, įskaitant ECB, susitarimus. 

Pakeitimas 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91a straipsnis
EVPRI patariamasis komitetas 
sparčiosios prekybos klausimu

Iki 2014 m. birželio 30 d. EVPRI įsteigia 
nacionalinių ekspertų patariamąjį 
komitetą, kuriame bus nustatomos 
sparčiosios prekybos, kuri galėtų būti 
laikoma manipuliavimu rinka, raida, 
siekiant:
(a) didinti EVPRI žinias apie sparčiąją 
prekybą; bei
(b) sudaryti su sparčiąja prekyba susijusių 
piktnaudžiavimo atvejų, įskaitant 
nesankcionuotą duomenų gavimą (angl. 
spoofing), fiktyvius pavedimus (angl. 
quote stuffing) ir lėšų šaltinių slėpimą 
(angl. layering), sąrašą 5 straipsnio 1a 
dalies tikslais ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. .../2012 
[RPR] 5 straipsnio 1a dalyje.

Or. en

Pakeitimas 1277
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
-92 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-92a straipsnis
Bendrosios nuostatos

1. Trečiosios šalies subjektas, sudarantis 
išvestinių finansinių priemonių sutartis su 
sandorio šalimi iš Europos, jei ta išvestinė
finansinė priemonė laikoma galinčia 
daryti tiesioginį, didelį ir numatomą 
poveikį Sąjungai pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. .../... dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų 4 straipsnio 
1 dalies a punkto v papunktį, turi gauti 
išankstinį EVPRI leidimą, jei jis save 
įvardija kaip išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių sudarytoją, jei jis 
reguliariai savo sąskaita sudaro išvestinių 
finansinių priemonių sutartis su kitomis 
šalimis ir tai yra įprasta jo vykdomo verslo 
dalis, arba vykdo veiklą, dėl kurios jis 
rinkoje žinomas kaip išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių sudarytojas arba 
rinkos formuotojas. 
2. 1 dalyje nurodytus trečiosios šalies 
subjektus EVPRI įtraukia į trečiųjų šalių 
įmonių registrą, kurį ji veda laikydamasi 
Reglamento (ES) Nr. .../... (FPRR) 38 
straipsnio.
3. EVPRI suteikia 1 dalyje nurodytą 
leidimą tik tuo atveju, jei mano, kad 
trečiosios šalies, kuri yra subjekto kilmės 
šalis, teisinė, priežiūros ir vykdymo 
užtikrinimo tvarka atitinka šias sąlygas:

(a) investicinėms paslaugoms teikti ir 
veiklai vykdyti reikalingas leidimas, joms 
nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir 
užtikrinamas reikalavimų vykdymas;
(b) investicinėms paslaugoms ir veiklai 
taikomi kapitalo pakankamumo 
reikalavimai ir atitinkami reikalavimai, 
taikytini akcininkams bei jų valdymo 
organo nariams;
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(c) investicinėms paslaugoms ir veiklai 
taikomi tinkami organizaciniai 
reikalavimai vidaus kontrolės funkcijų 
srityje;
(d) investicinėms paslaugoms ir veiklai 
taikomos atitinkamos verslo etikos 
taisyklės.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriuose nustatoma:
(a) informacija, kurią paraišką teikiantis 
trečiosios šalies subjektas pagal 3 dalį turi 
pateikti EVPRI savo paraiškoje dėl 
įregistravimo;
(b) informacijos, kuri turi būti pateikta 
pagal 1 dalį, forma;
(c) 3 dalyje išdėstyti kriterijai.
Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai priimami 
vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais.
EVPRI tų techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
_________________
*OL įrašyti datą: …

Or. en

Pakeitimas 1278
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
-92 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-92b straipsnis
Mechanizmas, padedantis išvengti 

sutampančių ar prieštaraujančių taisyklių
1. EVPRI padeda Komisijai prižiūrėti ir 
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rengti pranešimus Europos Parlamentui 
ir Tarybai apie tai, kaip -92a straipsnyje 
išdėstyti principai taikomi tarptautiniu 
mastu, visų pirma atsižvelgiant į galimus 
sutampančius arba vienas kitam 
prieštaraujančius rinkos dalyviams 
taikomus reikalavimus ir veiksmus, kurių 
rekomenduojama imtis.
2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriuose būtų teigiama, kad 
atitinkamos trečiosios šalies teisinė, 
priežiūros ir vykdymo užtikrinimo tvarka 
yra lygiavertė pagal šią direktyvą 
taikomiems reikalavimams:
(a) jei tos trečiosios šalies teisine ir 
priežiūros tvarka užtikrinama, kad įmonė, 
kuriai toje trečiojoje šalyje išduotas 
leidimas, laikosi teisiškai privalomų 
reikalavimų, kurių poveikis lygiavertis 
reikalavimų, išdėstytų šioje direktyvoje, 
Reglamente (ES) Nr. .../...(FPRR) ir 
Direktyvoje 2006/49/EB [Kapitalo 
pakankamumo direktyva] ir jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui;
(b) jei trečioji šalis yra numačiusi 
lygiavertį abipusį tiems subjektams 
taikomos rizikos ribojimo sistemos 
pripažinimą ir lygiavertę apibusę prieigą 
prie jų rinkos;

(c) jei trečiosios šalies teisine ir priežiūros 
tvarka užtikrinama investuotojų apsauga, 
lygiavertė šioje direktyvoje nurodytai 
apsaugai; bei
(d) jei trečiosios šalies teisinė ir priežiūros 
tvarka yra veiksmingai taikoma ir jos 
laikomasi teisingu ir neiškreiptu būdu, 
siekiant veiksmingos priežiūros ir 
vykdymo toje trečiojoje šalyje.
Įgyvendinimo teisės aktai priimami 
taikant 95 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
3. 2 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas 
dėl lygiavertiškumo reiškia, kad laikoma, 
jog sandorio šalims, sudarančioms 
išvestinių finansinių priemonių sandorį, 
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kuriam taikomas -92a straipsnis, 
netaikoma -92a straipsnio 1 dalyje 
nurodyta leidimo išdavimo tvarka.

4. EVPRI sudaro bendradarbiavimo 
susitarimus su trečiųjų šalių, kurių 
teisinės ir priežiūros sistemos pripažintos 
lygiavertėmis pagal 1 dalį, atitinkamomis 
kompetentingomis institucijomis. 
Tokiuose susitarimuose nurodomi bent šie 
aspektai:
(a) EVPRI ir susijusių trečiųjų šalių 
kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija mechanizmas, įskaitant 
galimybę gauti visą informaciją, kurios 
reikalauja EVPRI, susijusią su ne ES 
įmonėmis, kurioms išduotas leidimas 
trečiosiose šalyse;
(b) mechanizmas, užtikrinantis skubių 
pranešimų teikimą EVPRI tuo atveju, kai 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
mano, kad trečiosios šalies įmonė, kurios 
priežiūrą ji vykdo ir kurią EVPRI 
įregistravo Reglamento (ES) Nr. .../... 
(FPRR) 38 straipsnyje numatytame 
registre, pažeidė jai suteikto leidimo 
sąlygas arba kitus teisės aktus, kurių ji 
privalo laikytis;

(c) procedūros, susijusios su priežiūros 
veiklos koordinavimu, įskaitant, jei reikia, 
patikras vietoje.
5. Bendradarbiaudama su EVPRI, 
Komisija stebi, ar trečiosios šalys, kurių 
atžvilgiu buvo priimtas įgyvendinimo 
aktas dėl lygiavertiškumo, veiksmingai 
įgyvendina reikalavimus, kurie yra 
lygiaverčiai -92a straipsnyje išdėstytiems 
reikalavimams, ir reguliariai kasmet 
teikia pranešimus Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Per 30 kalendorinių dienų po 
pranešimo, kuriame atskleidžiama, kad 
trečiosios šalies valdžios institucijos 
nepakankamai ar nenuosekliai taikė 
lygiaverčius reikalavimus, pateikimo 
Komisija panaikina tos trečiosios šalies 
teisinės tvarkos lygiavertiškumo 
pripažinimą. Tuo atveju, jei įgyvendinimo 
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aktas dėl lygiavertiškumo yra 
panaikinamas, trečiosios šalies 
subjektams automatiškai vėl taikomi visi 
šioje direktyvoje išdėstyti reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 1279
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 2 
straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 1 dalies, 4 
straipsnio 2 dalies, 13 straipsnio 1 dalies,
16 straipsnio 12 dalies, 17 straipsnio 6 
dalies, 23 straipsnio 3 dalies, 24 straipsnio 
8 dalies, 25 straipsnio 6 dalies, 27 
straipsnio 7 dalies, 28 straipsnio 3 dalies, 
30 straipsnio 5 dalies, 32 straipsnio 3 
dalies, 35 straipsnio 8 dalies, 44 straipsnio 
4 dalies, 51 straipsnio 7 dalies, 52 
straipsnio 6 dalies, 53 straipsnio 4 dalies, 
59 straipsnio 3 dalies, 60 straipsnio 5 
dalies, 66 straipsnio 6 dalies, 66 straipsnio
7 dalies, 67 straipsnio 3 dalies, 67 
straipsnio 7 dalies, 67 straipsnio 8 dalies, 
68 straipsnio 5 dalies, 83 straipsnio 7 dalies 
ir 99 straipsnio 2 dalies.

Komisijai pagal 94 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
13 straipsnio 1 dalies, 35 straipsnio 8 
dalies, 44 straipsnio 4 dalies, 66 straipsnio 
7 dalies, 67 straipsnio 3 dalies, 67 
straipsnio 7 dalies, 67 straipsnio 8 dalies, 
68 straipsnio 5 dalies, 83 straipsnio 7 dalies 
ir 99 straipsnio 2 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su kitais teksto pakeitimais.

Pakeitimas 1280
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tai, kaip veikia organizuotos prekybos 
sistema atsižvelgiant į kompetentingų 
institucijų sukauptą priežiūros patirtį, į 
OPS, turinčių veiklos ES leidimą, skaičių 
ir joms tenkančią rinkos dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1281
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) konsoliduotos informacinės juostos 
apie akcijas skelbimo poveikį;

Or. en

Pakeitimas 1282
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) rinkos duomenų kainų pokyčius 
apskritai;

Or. en

Pakeitimas 1283
Kay Swinburne



PE489.423v01-00 44/63 AM\901516LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) reikalavimų dėl automatizuotos ir dažnų 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorių 
poveikį;

(c) reikalavimų dėl automatizuotos ir 
sparčiosios prekybos sandorių poveikį, 
įskaitant 17 straipsnio 3 dalyje numatytų 
prievolių persvarstymą ir tai, ar jos 
taikomos teisingai ir ar jų taikymas turėtų 
būti išplėstas, kad apimtų akcijų 
krepšelius ir pavienes akcijas; 

Or. en

Pakeitimas 1284
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tai, ar 17 straipsnyje apibūdinti 
minimalaus kainos pokyčio reikalavimai 
turėjo esminį poveikį rinkos operacijoms;

Or. en

Pakeitimas 1285
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) apribojimų arba taikomų tinkamų 
alternatyvių priemonių, kuriomis siekiama 
palaikyti likvidumą, užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui rinka ir užtikrinti 
tinkamai nustatytas kainas bei 
atsiskaitymo sąlygas biržos išvestinių 

(e) apribojimų ir taikomų papildomų
priemonių, kuriomis siekiama palaikyti 
pagal bona fide rizikos draudimo 
sandorius reikalaujamą likvidumą, 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka ir 
užtikrinti tinkamą kainos suradimo 
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finansinių priemonių rinkose, poveikį; funkciją bei atsiskaitymo sąlygas biržos 
išvestinių finansinių priemonių rinkose ir 
užkirsti kelią per didelei spekuliacijai ir 
kainų nepastovumui, juos sumažinti arba 
panaikinti, poveikį;

Or. en

Pakeitimas 1286
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) konsoliduotos informacinės juostos, 
sukurtos pagal V antraštinę dalį, veikimą, 
ypač apie aukštos kokybės, konsoliduota ir 
naudotojui patogia forma priimtina kaina 
pateikiamos informacijos po sandorio 
sudarymo, apimančios visą rinką, 
prieinamumą. Siekdama užtikrinti 
konsoliduotos informacijos po sandorio 
sudarymo kokybę ir prieinamumą, 
Komisija pateikia savo ataskaitą, prireikus, 
kartu su teisės akto dėl vieno subjekto, 
administruojančio konsoliduotą 
informacinę juostą, įsteigimo pasiūlymu.

(f) konsoliduotos informacinės juostos, 
sukurtos pagal V antraštinę dalį, veikimą, 
ypač apie aukštos kokybės, konsoliduota ir 
naudotojui patogia forma priimtina kaina 
pateikiamos informacijos po sandorio 
sudarymo, apimančios visą rinką, 
prieinamumą. Siekdama užtikrinti 
konsoliduotos informacijos po sandorio 
sudarymo kokybę ir prieinamumą, 
Komisija pateikia savo ataskaitą, prireikus, 
kartu su teisės akto dėl vieno subjekto, 
administruojančio konsoliduotą visų 
kategorijų turto informacinę juostą, 
įsteigimo pasiūlymu.

Or. en

Pakeitimas 1287
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) tai, kaip investicinės įmonės laikosi 
[27 straipsnyje] numatytų optimalaus 
vykdymo reikalavimų, ir skaidrumo prieš 
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sudarant sandorius ES rinkoje lygį, visų 
pirma prieš sandorius teikiamos 
informacijos kokybę ir prieinamumą 
investuotojams, atsižvelgiant, be kita ko, į 
rinkos susiskaidymo laipsnį. Komisija 
pateikia ataskaitą, prireikus kartu su 
pasiūlymu dėl teisės akto, kuriuo 
sukuriama prieš sandorį teikiamos 
informacijos konsolidavimo sistema.

Or. en

Pakeitimas 1288
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip […] priima 
ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Valstybės narės ne vėliau kaip […]* priima 
ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

____________________
*OL įrašyti datą: vieni metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos

Or. en

Pakeitimas 1289
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 
[...], išskyrus nuostatas, kuriomis 
perkeliama 67 straipsnio 2 dalis, kurios 
taikomos nuo [2 metai po visų kitų
direktyvos nuostatų įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 
[…]*, išskyrus nuostatas, kuriomis 
perkeliama 67 straipsnio 2 dalis, kurios 
taikomos nuo [1 metai po visų kitų 
direktyvos nuostatų įsigaliojimo dienos].
__________________

*OL įrašyti datą: 18 mėnesių nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos

Or. en

Pakeitimas 1290
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veikiančios trečiųjų šalių įmonės gali ir 
toliau teikti paslaugas ir vykdyti veiklą 
valstybėje narėje pagal nacionalinę tvarką 
iki [4 metai po šios direktyvos 
įsigaliojimo].

1. Veikiančios trečiųjų šalių įmonės gali ir 
toliau teikti paslaugas ir vykdyti veiklą 
mažmeninių klientų naudai valstybėje 
narėje pagal nacionalinę tvarką iki 2016 m. 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 1291
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
pratęsiamas 1 dalies taikymas 
atsižvelgiant į Komisijos pagal 41 

Išbraukta.
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straipsnio 3 dalį jau priimtus sprendimus 
dėl lygiavertiškumo ir tikėtinus trečiųjų 
šalių reguliavimo ir priežiūros sistemų 
pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 1292
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
101 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101a straipsnis
Direktyvos 98/26/EB keitimas

Direktyva 98/26/EB iš dalies keičiama 
taip:
1 straipsnis papildomas šia pastraipa:
„Ši direktyva netaikoma apyvartiniams 
taršos leidimams, kuriuos sudaro bet 
kurie atitikties Direktyvos 2003/87/EB 
(Apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema) reikalavimams tikslu pripažinti 
vienetai.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyva dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose 
netinkama apyvartinių taršos leidimų atveju.

Pakeitimas 1293
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A skirsnio 9 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Finansinių priemonių saugojimas ir 
administravimas klientų sąskaita, 
įskaitant turto saugojimą ir tokias 
susijusias paslaugas, kaip grynųjų pinigų 
ar įkeisto turto valdymas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turto saugojimo paslaugos FPRD ir toliau turėtų būti laikomos papildomomis paslaugomis, 
kadangi dauguma šios direktyvos nuostatų netinka vertybinių popierių depozitarams arba 
turto saugotojams. Tačiau šioms paslaugoms daugiau dėmesio reikėtų skirti naujajame 
Reglamente dėl centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir Vertybinių popierių įstatymų 
direktyvoje.

Pakeitimas 1294
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A skirsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Finansinių priemonių saugojimas ir 
administravimas klientų sąskaita, 
įskaitant turto saugojimą ir tokias 
susijusias paslaugas, kaip grynųjų pinigų 
ar įkeisto turto valdymas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1295
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A skirsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Finansinių priemonių saugojimas ir (9) Finansinių priemonių saugojimas ir 
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administravimas klientų sąskaita, įskaitant 
turto saugojimą ir tokias susijusias 
paslaugas, kaip grynųjų pinigų ar įkeisto 
turto valdymas;

administravimas mažmeninių klientų 
sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir tokias 
susijusias paslaugas, kaip grynųjų pinigų ar 
įkeisto turto valdymas, kai šios paslaugos 
klientams siūlomos kaip pagrindinės 
paslaugos;

Or. en

Pagrindimas

Finansinių priemonių saugojimas ir administravimas mažmeninių klientų sąskaita, įskaitant 
turto saugojimą ir tokias susijusias paslaugas, kaip grynųjų pinigų ar įkeisto turto valdymas, 
kai šios paslaugos klientams siūlomos kaip pagrindinės paslaugos.

Pakeitimas 1296
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A skirsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Organizuotos prekybos sistemos 
administravimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1297
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A skirsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Algoritminė prekyba, apibrėžta šios 
direktyvos 4 straipsnio 2 dalies 30 punkte.

Or. en
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Pakeitimas 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A skirsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Algoritminė prekyba;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad visi, vykdantys algoritminę prekybą, net ir tie, kurie ją vykdo tik savo 
sąskaita, būtų įtraukti į FPRD ir FPRR taikymo sritį. 

Pakeitimas 1299
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A skirsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Algoritminės prekybos vykdymas.

Or. en

Pakeitimas 1300
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo B skirsnio -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Finansinių priemonių saugojimas ir 
administravimas klientų sąskaita, 
įskaitant turto saugojimą ir tokias 
susijusias paslaugas, kaip grynųjų pinigų 
ar įkeisto turto valdymas;
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Or. en

Pakeitimas 1301
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo B skirsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Finansinių priemonių saugojimas ir 
administravimas klientų sąskaita, 
įskaitant turto saugojimą ir tokias 
susijusias paslaugas, kaip grynųjų pinigų 
ar įkeisto turto valdymas;

Or. en

Pagrindimas

Turto saugojimo paslaugos Direktyvoje dėl finansinių priemonių rinkų ir toliau turėtų būti 
laikomos papildomomis paslaugomis, kadangi dauguma šios direktyvos nuostatų netinka 
vertybinių popierių depozitarams arba turto saugotojams. Tačiau šioms paslaugoms daugiau 
dėmesio reikėtų skirti naujajame Reglamente dėl centrinių vertybinių popierių depozitoriumų 
ir Vertybinių popierių įstatymų direktyvoje.

Pakeitimas 1302
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo B skirsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Draudimo sutartys, susijusios su 
investicijų priemonėmis.

Or. nl

Pakeitimas 1303
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Uždaro tipo investiciniai fondai;

Or. en

Pakeitimas 1304
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
kitos išvestinių finansinių priemonių 
sutartys, susiję su vertybiniais popieriais, 
valiutomis, palūkanų normomis ar 
pajamomis apyvartiniais taršos leidimais
arba kitomis išvestinėmis finansinėmis
priemonėmis, finansiniais indeksais ar 
finansinėmis priemonėmis, kai atsiskaitant 
vykdomi barteriniai mainai arba 
atsiskaitoma pinigais.

(4) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
kitos išvestinių finansinių priemonių 
sutartys, susiję su vertybiniais popieriais, 
valiutomis, palūkanų normomis ar 
pajamomis arba kitomis išvestinėmis 
finansinėmis  priemonėmis, finansiniais 
indeksais ar finansinėmis priemonėmis, kai 
atsiskaitant vykdomi barteriniai mainai 
arba atsiskaitoma pinigais.

Or. en

Pakeitimas 1305
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 

6. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, už kurias atsiskaitoma 
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barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, OPS,  ir DPS.

fiziškai su sąlyga, kad susitarimai sudaromi 
reguliuojamoje rinkoje arba DPS, 
sudaromi ne komerciniais tikslais ir 
neturi kitoms išvestinėms finansinėms 
priemonėms būdingų požymių;

Or. de

Pagrindimas

JAV Doddo-Franko įstatyme pateikiama kitokia finansinių priemonių apibrėžtis, pagal kurią 
išvestinės finansinės priemonės, už kurias atsiskaitoma fiziškai, neįtraukiamos į finansinių 
priemonių kategoriją. Kad Europos įmonės nebūtų pastatytos į nepalankią padėtį, ši 
apibrėžtis turėtų būti pataisyta.

Pakeitimas 1306
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 
barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje , OPS, ir DPS.

(6) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, už kurias atsiskaitoma 
fiziškai su sąlyga, kad susitarimai sudaromi 
reguliuojamoje rinkoje, OPS arba DPS, 
sudaromi ne komerciniais tikslais ir 
neturi kitoms išvestinėms finansinėms 
priemonėms būdingų požymių;

Or. en

Pakeitimas 1307
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 

(6) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
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finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 
barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, OPS ir DPS.

finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos prekėmis, kai atsiskaitant 
neketinama atsiskaityti fiziškai su sąlyga, 
kad susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, OPS arba DPS.

Or. en

Pakeitimas 1308
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 
barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, OPS,  ir DPS.

(6) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 
barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje arba DPS.

Or. en

Pakeitimas 1309
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant vykdomi 
barteriniai mainai, nepaminėti C skirsnio 6 
punkte, platinami nekomerciniais tikslais ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama per 
pripažintus tarpuskaitos namus arba 

(7) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant vykdomi 
barteriniai mainai, nepaminėti C skirsnio 6 
punkte, platinami nekomerciniais tikslais ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius.
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jiems taikomi reikalavimai dėl įkaito 
vertės išlaikymo prievolės.

Or. en

Pakeitimas 1310
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant vykdomi
barteriniai mainai, nepaminėti C skirsnio 6 
punkte, platinami nekomerciniais tikslais ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba jiems taikomi 
reikalavimai dėl įkaito vertės išlaikymo 
prievolės.

(7) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai  ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos  prekėmis, kai atsiskaitant 
neketinama atsiskaityti fiziškai, 
nepaminėti C skirsnio 6 punkte, platinami 
nekomerciniais tikslais ir turintys kitų 
išvestinių finansinių priemonių požymius, 
atsižvelgiant į tai, ar, inter alia, jais 
prekiaujama per pripažintus tarpuskaitos 
namus arba jiems taikomi reikalavimai dėl 
įkaito vertės išlaikymo prievolės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu ES teisės aktai būtų suderinti su apsikeitimo susitarimų apibrėžtimi JAV 
Doddo-Franko įstatyme, pagal kurį ketinimas pristatyti žaliavas pagal išankstinį susitarimą 
yra esminis elementas, kuriuo remiantis neįtraukiamos fiziškai ateityje pristatomos žaliavos. 
Fiziniams išankstiniams susitarimams, kuriems nebūtų taikoma finansinių priemonių 
apibrėžtis, automatiškai taikomas Reglamentas dėl dujų ir elektros energijos išteklių (angl. 
REMIT).

Pakeitimas 1311
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 10 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
bet kokios kitos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, susiję su klimato 
kintamaisiais dydžiais, frachto tarifais ir 
infliacijos norma arba kitokiais oficialiais 
ekonominiais veiksniais, už kuriuos 
privaloma atsiskaityti pinigais arba vienos 
iš šalių pasirinkimu galima atsiskaityti 
grynaisiais pinigais kitu nei  įsipareigojimų 
nevykdymo arba veiklos nutraukimo 
atveju, taip pat bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais 
ir vienetais, nepaminėti šiame skirsnyje ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama 
reguliuojamoje rinkoje, OPS,  ar DPS, per 
pripažintus tarpuskaitos namus arba 
jiems taikomi reikalavimai dėl įkaito 
vertės išlaikymo prievolės.

(10) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
bet kokios kitos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, susiję su klimato 
kintamaisiais dydžiais, frachto tarifais ir 
infliacijos norma arba kitokiais oficialiais 
ekonominiais veiksniais, už kuriuos 
privaloma atsiskaityti pinigais arba vienos 
iš šalių pasirinkimu galima atsiskaityti 
grynaisiais pinigais kitu nei  įsipareigojimų 
nevykdymo arba veiklos nutraukimo 
atveju, taip pat bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais 
ir vienetais, nepaminėti šiame skirsnyje ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius.

Or. en

Pakeitimas 1312
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
bet kokios kitos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, susiję su klimato 
kintamaisiais dydžiais, frachto tarifais ir
infliacijos norma arba kitokiais oficialiais 
ekonominiais veiksniais, už kuriuos 
privaloma atsiskaityti pinigais arba vienos 
iš šalių pasirinkimu galima atsiskaityti 

(10) Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
bet kokios kitos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, susiję su klimato 
kintamaisiais dydžiais, frachto tarifais, 
apyvartiniais taršos leidimais arba
infliacijos norma arba kitokiais oficialiais 
ekonominiais veiksniais, už kuriuos 
privaloma atsiskaityti pinigais arba vienos 
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grynaisiais pinigais kitu nei  įsipareigojimų 
nevykdymo arba veiklos nutraukimo 
atveju, taip pat bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais 
ir vienetais, nepaminėti šiame skirsnyje ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje , OPS,  ar DPS, per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba jiems taikomi 
reikalavimai dėl įkaito vertės išlaikymo 
prievolės.

iš šalių pasirinkimu galima atsiskaityti 
grynaisiais pinigais kitu nei  įsipareigojimų 
nevykdymo arba veiklos nutraukimo 
atveju, taip pat bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais 
ir vienetais, nepaminėti šiame skirsnyje ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje , OPS,  ar DPS, per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba jiems taikomi 
reikalavimai dėl įkaito vertės išlaikymo 
prievolės.

Or. en

Pakeitimas 1313
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Apyvartiniai taršos leidimai, kuriuos 
sudaro bet kurie atitikties Direktyvos 
2003/87/EB reikalavimams tikslu 
pripažinti vienetai.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Apyvartiniai taršos leidimai nėra finansiniai instrumentai: pagal savo paskirtį jie nėra skirti 
naudoti kaip investicinės priemonės. Jų tikslas yra aiškus – sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. Jei apyvartiniai taršos leidimai bus įtraukti į finansinių 
priemonių apibrėžtį, finansus reglamentuojantys teisės aktai turės būti taikoma pramonės 
įmonėms, kurios dalyvauja realiojoje ekonomikoje.

Pakeitimas 1314
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C skirsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Kad būtų išvengta abejonių, su 
biržos prekėmis susiję išankstiniai 
susitarimai, sudaromi ne biržoje ir už 
kuriuos atsiskaitoma fiziškai, 
neapibrėžiami kaip išvestinė finansinė 
priemonė.

Or. en

Pagrindimas

FPRD II tekste turėtų būti aiškiau nurodyta, kad prekių sandoriai, sudaromi ne biržoje ir už 
kuriuos atsiskaitoma fiziškai, neįeina į išvestinių finansinių priemonių apibrėžtį. Šiuo 
pakeitimu siekiama geresnio šios sąvokos išaiškinimo, nes ji yra labai svarbi ne finansų 
įmonėms, kurios prekiauja fizinėmis prekėmis ir valdo su jų komercine veikla susijusią riziką.

Pakeitimas 1315
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo C a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca skirsnis
Kitos priemonės

(1) Apyvartiniai taršos leidimai, kuriuos 
sudaro bet kurie atitikties Direktyvos 
2003/87/EB (Apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema) reikalavimams tikslu 
pripažinti vienetai, laikomi finansinėmis 
priemonėmis tik šioje direktyvoje, 
Reglamente (ES) Nr. .../...[FPRR], 
Reglamente (ES) Nr. .../... 
[Piktnaudžiavimo rinka reglamentas] ir 
Direktyva (ES) Nr. .../... [Piktnaudžiavimo 
rinka direktyva].

Or. en
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Pagrindimas

Apyvartiniai taršos leidimai pagal savo pobūdį nėra finansiniai instrumentai.

Pakeitimas 1316
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo D skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Konsoliduotos informacinės juostos 
teikėjų administravimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1317
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I skirsnio pirmos pastraipos 1 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) vietos įmonės; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei žodis „locals“ reiškia vietos valdžios institucijos, šis punktas turėtų būti išbrauktas. 
Savivaldybės ir vietos valdžios institucijos niekada neturėtų būti laikomos profesionaliais 
klientais, nes jos priklauso nuo mokesčių mokėtojų pinigų.

Pakeitimas 1318
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I skirsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiau paminėti subjektai laikomi 
profesionaliais. Tačiau jie gali reikalauti 
juos laikyti neprofesionaliais, o 
investicinės įmonės gali sutikti suteikti 
jiems didesnę apsaugą. Jeigu investicinės 
įmonės klientas yra pirmiau nurodyta 
įmonė, prieš suteikdama kokias nors 
paslaugas, ši investicinė įmonė turi 
informuoti jį, kad, remiantis įmonėje 
turima informacija, toks klientas laikomas 
profesionaliu ir su juo bus atitinkamai 
elgiamasi, nebent įmonė ir klientas 
susitartų kitaip. Be to, įmonė turi pranešti 
klientui, kad jis turi teisę reikalauti pakeisti 
susitarimo sąlygas, siekdamas užsitikrinti 
didesnę apsaugą.

Pirmiau paminėti subjektai laikomi 
profesionaliais. Tačiau jie gali reikalauti 
juos laikyti neprofesionaliais, o 
investicinės įmonės paprašytos turi sutikti 
suteikti jiems didesnę apsaugą. Jeigu 
investicinės įmonės klientas yra pirmiau 
nurodyta įmonė, prieš suteikdama kokias 
nors paslaugas, ši investicinė įmonė turi 
informuoti jį, kad, remiantis įmonėje 
turima informacija, toks klientas laikomas 
profesionaliu ir su juo bus atitinkamai 
elgiamasi, nebent klientas prašytų būti 
laikomas profesionaliu klientu. Be to, 
įmonė turi pranešti klientui, kad jis turi 
teisę reikalauti pakeisti susitarimo sąlygas, 
siekdamas užsitikrinti didesnę apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Profesionalūs klientai turėtų turėti neabejotiną teisę naudotis aukštesniu apsaugos lygiu, jei 
jie to paprašo.

Pakeitimas 1319
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo II skirsnio II.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I skirsnyje nepaminėti klientai, įskaitant
viešojo sektoriaus institucijas vietos 
valdžios institucijas, savivaldybes  ir 
privačius pavienius investuotojus, gali 
atsisakyti verslo etikos taisyklėmis 
siūlomos apsaugos.

I skirsnyje nepaminėti klientai, bet 
neįskaitant viešojo sektoriaus institucijų, 
vietos valdžios institucijų ir savivaldybių, 
gali atsisakyti verslo etikos taisyklėmis 
siūlomos apsaugos.

Or. en
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Pagrindimas

Savivaldybės ir vietos valdžios institucijos niekada neturėtų būti laikomos profesionaliais 
klientais, nes jos priklauso nuo mokesčių mokėtojų pinigų.

Pakeitimas 1320
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo II skirsnio II.1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali priimti konkrečius 
kriterijus savivaldybių ir vietos valdžios 
institucijų, kurios pageidauja būti laikomos 
profesionaliais klientais, įgūdžiams ir 
žinioms vertinti. Šie kriterijai gali būti 
alternatyvūs pateiktiesiems ankstesnėje 
dalyje, arba juos papildyti.

Valstybės narės priima konkrečius ir 
griežtus kriterijus savivaldybių ir vietos 
valdžios institucijų, kurios pageidauja būti 
laikomos profesionaliais klientais, 
įgūdžiams ir žinioms vertinti. Šie kriterijai 
gali būti alternatyvūs pateiktiesiems 
ankstesnėje dalyje, arba juos papildyti.

Or. en

Pakeitimas 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

IIa priedas

Reklaminės arba rinkodaros informacijos išlaidų specifikacijos

%
pa

Pastabos 

(Visi apskaičiavimai pagrįsti 
minimaliomis reikiamomis investicijomis 
arba įprastu dydžiu, jei minimalus dydis 
netaikomas)
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% Metinis valdymo mokestis

% Saugojimo ir administracinės 
išlaidos ir kt.

% Mokestis už veiklos rezultatus Skaičiuojamas pagal paskelbtą 12 mėn. 
mokestį už veiklos rezultatus arba ne 
daugiau kaip trejų metų vidurkį, jei 
turima duomenų. 

% Tarpininkavimo mokestis Skaičiuojamas pagal paskutinių 12 mėn. 
arba ne daugiau kaip trejų metų vidurkį, 
jei turima duomenų.
Tarpininkavimo mokestis = portfelio 
apyvartos norma X numatoma visa 
pagrindinio turto pirkimo / pardavimo 
kaina
Dauguma fondų paprasčiausiai naudoja 
bendrai sutartą išlaidų planą.

% Kitos išlaidos Pvz. papildomos pagrindinių fondų 
sąnaudos, kai investuojama į fondų 
fondo struktūrą, jei jos dar neįtrauktos į 
ankstesnius punktus.

Atėmus kitas periodines pajamas Pvz., grynosios vertybinių popierių 
skolinimo pajamos arba kitos gautos 
periodinės pajamos, skaičiuojamos pagal 
paskutinių 12 mėn. duomenis arba ne 
daugiau kaip pastarųjų trejų metų 
vidurkį, jei turima duomenų.

Bendrosios tiekėjo išlaidos Šį skaičių turėtų skelbti fondo vadovai.
Platformos mokesčiai 
naudojantis A prekybos kanalu

Jei dar neįtrauktos į ankstesnes sumas.

Įėjimo / išėjimo išlaidos 
naudojantis A pardavimo kanalu

Visi mokesčiai turėtų būti amortizuojami 
per penkerius metus, t. y. numanomą 
investicijų laikotarpį, jei nenumatyta 
kitaip, pvz. pensijoms 

Mokesčiai / permokos grąžinimas 
už konsultacijas  arba visi kiti 
mokesčiai / periodinės pajamos, 
neįtrauktos į ankstesnius punktus 
naudojantis A pardavimo kanalu

Amortizuojamos per penkerius metus, jei 
aiškiai nenumatyta kitaip, kaip minėta 
anksčiau.

Bendros investicijų sąnaudos 
naudojantis A pardavimo kanalu

Šį skaičių turėtų skelbti pardavimo 
kanalas.

Or. en


