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Pakeitimas 218
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) finansų krizė atskleidė finansų rinkų 
veikimo ir skaidrumo trūkumus. Finansų 
rinkų raida atskleidė, kad būtina stiprinti 
finansinių priemonių rinkų reguliavimo 
sistemą padidinant jos skaidrumą, geriau 
apsaugant investuotojus, stiprinant 
pasitikėjimą ja, mažinant nereguliuojamų 
sričių, užtikrinant, kad priežiūros 
institucijos turėtų pakankamai įgaliojimų 
savo užduotims atlikti;

(4) finansų krizė atskleidė finansų rinkų 
veikimo ir skaidrumo trūkumus. Finansų 
rinkų raida atskleidė, kad būtina stiprinti 
finansinių priemonių rinkų reguliavimo 
sistemą padidinant jos skaidrumą, geriau 
apsaugant investuotojus, stiprinant 
pasitikėjimą ja, užtikrinant, kad nebūtų
nereguliuojamų sričių, užtikrinant, kad 
priežiūros institucijos turėtų pakankamai 
įgaliojimų savo užduotims atlikti;

Or. en

Pakeitimas 219
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tarptautinės priežiūros institucijos 
sutaria, kad vienas iš finansų krizės 
veiksnių buvo daugelio finansų įstaigų 
valdymo trūkumai, įskaitant tai, kad 
nebuvo atliekama veiksminga patikra ir 
neužtikrinama galių pusiausvyra. Dėl 
pernelyg didelės ir nepagrįstos rizikos kai 
kurios pavienės finansų įstaigos gali žlugti, 
o valstybėse narėse ir visame pasaulyje gali 
kilti sisteminių problemų. Dėl netinkamos 
įmonių, teikiančių paslaugas klientams, 
veiklos gali būti padaryta žalos 
investuotojams ir prarastas jų 
pasitikėjimas. Siekiant pašalinti 
potencialiai žalingą šių įmonių valdymo 

(5) tarptautinės priežiūros institucijos 
sutaria, kad vienas iš finansų krizės 
veiksnių buvo daugelio finansų įstaigų 
valdymo trūkumai, įskaitant tai, kad 
nebuvo atliekama veiksminga patikra ir 
neužtikrinama galių pusiausvyra. Dėl 
pernelyg didelės ir nepagrįstos rizikos kai 
kurios pavienės finansų įstaigos gali žlugti, 
o valstybėse narėse ir visame pasaulyje gali 
kilti sisteminių problemų. Dėl netinkamos 
įmonių, teikiančių paslaugas klientams, 
veiklos gali būti padaryta žalos 
investuotojams ir prarastas jų 
pasitikėjimas. Siekiant pašalinti 
potencialiai žalingą šių įmonių valdymo 
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tvarkos trūkumų poveikį, reikėtų šios 
direktyvos nuostatas papildyti išsamesniais 
principais ir būtiniausiais standartais. Šie 
principai ir standartai turėtų būti taikomi 
atsižvelgiant į investicinių įmonių pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą;

tvarkos trūkumų poveikį, reikėtų šios 
direktyvos nuostatas papildyti išsamesniais 
principais ir būtiniausiais standartais. Šie 
principai ir standartai turėtų būti taikomi 
atsižvelgiant į investicinių įmonių pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą. Akcininkai privalo 
užtikrinti, kad visi valdybos nariai visada 
būtų pakankamai geros reputacijos, 
turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir 
patirties, nes pripažįstama, jog direktorių 
pareigos skiriasi, todėl išsamios nuostatos 
ir kiekybiniai užimamų pareigybių 
skaičiaus apribojimai yra nepagrįsti;

Or. en

Pakeitimas 220
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2011 m. lapkričio 4 d. Kanuose 
vykusio G20 aukščiausiojo lygio 
susitikimo metu valstybių ir vyriausybių 
vadovai įsipareigojo sukurti pasaulinį 
juridinio asmens identifikatorių (angl. 
LEI), pagal kurį nustatoma finansų 
sandorių šalių tapatybė;

Or. fr

Pakeitimas 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) į finansinių priemonių sąrašą tikslinga 
įtraukti kai kurias biržos prekių išvestines 

(8) į finansinių priemonių sąrašą tikslinga 
įtraukti visas biržos prekių išvestines 
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finansines  priemones ir kitas sudėtines 
dalis, kurių sudarymo ir prekybos būdams 
turėtų būti taikomos tos pačios tradicines 
finansines priemones reglamentuojančios 
nuostatos;

finansines priemones ir kitas sudėtines 
dalis, kurių sudarymo ir prekybos būdams 
turėtų būti taikomos tos pačios tradicines 
finansines priemones reglamentuojančios 
nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 222
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) į finansinių priemonių sąrašą tikslinga 
įtraukti kai kurias biržos prekių išvestines 
finansines  priemones ir kitas sudėtines 
dalis, kurių sudarymo ir prekybos būdams 
turėtų būti taikomos tos pačios tradicines 
finansines priemones reglamentuojančios 
nuostatos;

(8) į finansinių priemonių sąrašą tikslinga 
įtraukti kai kurias biržos prekių išvestines 
finansines priemones ir kitas sudėtines 
dalis, kurių sudarymo ir prekybos būdams 
turėtų būti taikomos tos pačios tradicines 
finansines priemones reglamentuojančios 
nuostatos. Draudimo sutartys, susijusios 
su veiklos grupėmis, nustatytomis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
vykdymo (Mokumas II) I priede, jei jos 
sudarytos su draudimo įmone, 
perdraudimo įmone, trečiosios šalies 
draudimo įmone ar trečiosios šalies 
perdraudimo įmone, taikant šią direktyvą 
nelaikomos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis arba išvestinių finansinių
priemonių sutartimis;

Or. en

Pakeitimas 223
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) neatidėliotinų sandorių antrinėse 
rinkose, kuriose prekiaujama apyvartiniais 
taršos leidimais, pasitaikė nemažai 
nesąžiningos veiklos atvejų, dėl kurių gali 
sumažėti pasitikėjimas apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemomis, sukurtomis 
Direktyva 2003/87/EB, todėl imamasi 
priemonių ES apyvartinių taršos leidimų 
registrų sistemai sustiprinti ir sąskaitos, 
skirtos prekiauti apyvartiniais taršos 
leidimais, atidarymo sąlygoms sugriežtinti.
Siekiant padidinti tų rinkų etiškumą ir 
užtikrinti veiksmingą jų veikimą, įskaitant 
visapusę prekybos veiklos priežiūrą, 
tikslinga papildyti priemones, kurių 
imamasi pagal Direktyvą 2003/87/EB, 
visiškai įtraukiant apyvartinius taršos 
leidimus į šios direktyvos ir į Reglamento -
---/-- [Piktnaudžiavimo rinka reglamentas] 
taikymo sritį priskiriant juos finansinių 
priemonių kategorijai;

(9) neatidėliotinų sandorių antrinėse 
rinkose, kuriose prekiaujama apyvartiniais 
taršos leidimais, pasitaikė nemažai 
nesąžiningos veiklos atvejų, dėl kurių gali 
sumažėti pasitikėjimas apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemomis, sukurtomis 
Direktyva 2003/87/EB, todėl imamasi 
priemonių ES apyvartinių taršos leidimų 
registrų sistemai sustiprinti ir sąskaitos, 
skirtos prekiauti apyvartiniais taršos 
leidimais, atidarymo sąlygoms sugriežtinti.
Siekiant padidinti tų rinkų etiškumą ir 
užtikrinti veiksmingą jų veikimą, įskaitant 
visapusę prekybos veiklos priežiūrą, 
tikslinga papildyti priemones, kurių
imamasi pagal Direktyvą 2003/87/EB, 
visiškai įtraukiant apyvartinius taršos 
leidimus į šios direktyvos ir į Reglamento
(ES) Nr. .../... [Piktnaudžiavimo rinka 
reglamentas] taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) būtina nustatyti išsamią priežiūros 
tvarką, kuria reguliuojamas finansinių 
priemonių sandorių vykdymas 
neatsižvelgiant į šiems sandoriams sudaryti 
naudojamus prekybos būdus, siekiant 
užtikrinti aukštą investuotojų sandorių 
vykdymo kokybę bei išlaikyti finansinės 
sistemos skaidrumą ir bendrą efektyvumą.
Turėtų būti numatyta nuosekli sistema, 
kurioje atsižvelgiama į rizikos veiksnius ir 
reguliuojamos pagrindinės pavedimų 

(11) būtina nustatyti išsamią priežiūros 
tvarką, kuria reguliuojamas finansinių 
priemonių sandorių vykdymas 
neatsižvelgiant į šiems sandoriams sudaryti 
naudojamus prekybos būdus, siekiant 
užtikrinti aukštą investuotojų sandorių 
vykdymo kokybę bei išlaikyti finansinės 
sistemos skaidrumą ir bendrą efektyvumą.
Turėtų būti numatyta nuosekli sistema, 
kurioje atsižvelgiama į rizikos veiksnius ir 
reguliuojamos pagrindinės pavedimų 
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vykdymo sistemų rūšys, šiuo metu 
naudojamos Europos finansinėse rinkose.
Būtina pripažinti, kad greta reguliuojamų 
rinkų atsirado naujos kartos organizuotos 
prekybos sistemos, kurioms turėtų būti 
taikomi reikalavimai užtikrinti efektyvų ir 
organizuotą finansinių rinkų veikimą;

vykdymo sistemų rūšys, šiuo metu 
naudojamos Europos finansinėse rinkose.
Būtina pripažinti, kad greta reguliuojamų 
rinkų atsirado naujos kartos organizuotos
prekybos sistemos ir daugiašalės prekybos 
sistemos (DPS), kurioms pasinaudojo 
dabartinės Finansinių priemonių rinkų 
direktyvos (FPRD) sistemos reguliavimo 
spragomis, ir kad joms turėtų būti taikomi 
reikalavimai užtikrinti efektyvų ir 
organizuotą finansinių rinkų veikimą;

Or. en

Pakeitimas 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, turėtų 
nustatyti skaidrias taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas patekimas į sistemą.
Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir 
DPS turėtų ir toliau būti taikomi labai 
panašūs reikalavimai dėl to, kas gali tapti 
jų nariais ar dalyviais, OPS turėtų turėti 
galimybę nustatyti ir apriboti patekimą į 
sistemą remdamasi, inter alia, savo
operatorių įsipareigojimais savo klientams;

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, turėtų nustatyti skaidrias taisykles, 
kuriomis būtų reglamentuojamas patekimas 
į sistemą. Tačiau nors reguliuojamoms 
rinkoms ir DPS turėtų ir toliau būti taikomi 
labai panašūs reikalavimai dėl to, kas gali 
tapti jų nariais ar dalyviais, finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, turėtų turėti galimybę nustatyti ir 
apriboti patekimą į sistemą remdamasi, 
inter alia, savo įsipareigojimais savo 
klientams ir vaidmeniu klientų atžvilgiu;

(Šis pakeitimas (t. y. „OPS“ išbraukimas) 
taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės 
padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)

Or. en
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Pagrindimas

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Pakeitimas 226
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, turėtų 
nustatyti skaidrias taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas patekimas į sistemą. 
Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir 
DPS turėtų ir toliau būti taikomi labai 
panašūs reikalavimai dėl to, kas gali tapti 
jų nariais ar dalyviais, OPS turėtų turėti 
galimybę nustatyti ir apriboti patekimą į 
sistemą remdamasi, inter alia, savo
operatorių įsipareigojimais savo klientams;

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, turėtų nustatyti skaidrias taisykles, 
kuriomis būtų reglamentuojamas patekimas 
į sistemą. Tačiau nors reguliuojamoms 
rinkoms ir DPS turėtų ir toliau būti taikomi 
labai panašūs reikalavimai dėl to, kas gali 
tapti jų nariais ar dalyviais, finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, turėtų turėti galimybę nustatyti ir 
apriboti patekimą į sistemą remdamasi, 
inter alia, savo operatorių įsipareigojimais 
savo klientams ir vaidmeniu klientų 
atžvilgiu;
(Šiame pakeitime numatytas OPS 
kategorijos išbraukimas taikomas visam 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinis siūlomų OPS skirtumas nuo DPS yra klientų pavedimų vykdymas savo nuožiūra, 
dėl kurio gali atsirasti piktnaudžiavimų, ypač kenksmingų neinformuotiems investuotojams.  
Be to, nauja kategorija gali dar labiau suskaidyti rinkas. Finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, turėtų būti laikomi FPRD 
numatytomis pavedimų vykdymo vietomis, jiems derėtų taikyti skaidrias taisykles dėl prieigos. 
Tačiau finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, gali kai kuriais atvejais apriboti prieigą prie platformos, nes finansinio tarpininko, 
nuolat vykdančio klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, operatorius prisiima 
riziką vykdydamas prekybą savo sąskaita.

Pakeitimas 227
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, turėtų 
nustatyti skaidrias taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas patekimas į sistemą. 
Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir 
DPS turėtų ir toliau būti taikomi labai 
panašūs reikalavimai dėl to, kas gali tapti 
jų nariais ar dalyviais, OPS turėtų turėti 
galimybę nustatyti ir apriboti patekimą į 
sistemą remdamasi, inter alia, savo
operatorių įsipareigojimais savo klientams;

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, turėtų nustatyti skaidrias taisykles, 
kuriomis būtų reglamentuojamas patekimas 
į sistemą. Tačiau nors reguliuojamoms 
rinkoms ir DPS turėtų ir toliau būti taikomi 
labai panašūs reikalavimai dėl to, kas gali 
tapti jų nariais ar dalyviais, finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, turėtų turėti galimybę nustatyti ir 
apriboti patekimą į sistemą remdamasi, 
inter alia, savo operatorių įsipareigojimais 
savo klientams ir vaidmeniu klientų 
atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

OPS kategorija išbraukiama, kadangi visoms prekybos platformoms, valdomoms rinkos 
operatorių ar investicinių firmų, turėtų būti taikomos atitinkamos rinkos taisyklės (t. y. 
skaidrumas, pavedimų vykdymo savo nuožiūra draudimas, nediskriminacinė prieiga ir 
visapusiška rinkos priežiūra).
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Pakeitimas 228
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, turėtų 
nustatyti skaidrias taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas patekimas į sistemą.
Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir 
DPS turėtų ir toliau būti taikomi labai
panašūs reikalavimai dėl to, kas gali tapti 
jų nariais ar dalyviais, OPS turėtų turėti 
galimybę nustatyti ir apriboti patekimą į 
sistemą remdamasi, inter alia, savo 
operatorių įsipareigojimais savo klientams;

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, turėtų 
nustatyti skaidrias taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas patekimas į sistemą.
Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir 
DPS turėtų ir toliau būti taikomi panašūs 
reikalavimai dėl to, kas gali tapti jų nariais 
ar dalyviais, OPS, kurios organizuotai 
vykdo pavedimus ir organizuoja prekybą 
finansinėmis priemonėmis, kurios nėra 
akcijos, turėtų turėti galimybę nustatyti ir 
apriboti patekimą į sistemą remdamasi, 
inter alia, savo operatorių įsipareigojimais 
savo klientams ir vaidmeniu klientų 
atžvilgiu. OPS, kurios organizuotai vykdo 
pavedimus ir organizuoja prekybą 
akcijomis, laisvė savo nuožiūra nustatyti 
arba apriboti prieigą turėtų apsiriboti 
leidimu OPS operatoriui suteikti prieigą 
tik klientams, išskyrus kredito įstaigas ir 
investicines įmones.  Be to, OPS, kurios 
organizuotai vykdo pavedimus ir 
organizuoja prekybą akcijomis, turėtų 
panaikinti visus prieigos apribojimus, jei 
ji užima didelę dalį prekybos 
atitinkamomis akcijomis rinkos;

Or. en

Pakeitimas 229
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, turėtų 
nustatyti skaidrias taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas patekimas į sistemą.
Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir 
DPS turėtų ir toliau būti taikomi labai 
panašūs reikalavimai dėl to, kas gali tapti 
jų nariais ar dalyviais, OPS turėtų turėti 
galimybę nustatyti ir apriboti patekimą į 
sistemą remdamasi, inter alia, savo 
operatorių įsipareigojimais savo klientams;

(12) visos prekybos vietos, t. y. 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, turėtų 
nustatyti skaidrias taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas patekimas į sistemą.
Tačiau nors reguliuojamoms rinkoms ir 
DPS turėtų ir toliau būti taikomi labai 
panašūs reikalavimai dėl to, kas gali tapti 
jų nariais ar dalyviais, OPS turėtų turėti 
galimybę nustatyti ir apriboti patekimą į 
sistemą remdamasi, inter alia, savo 
operatorių įsipareigojimais savo klientams
ir vaidmeniu klientų atžvilgiu. Siekiant 
padidinti investuotojų pasirinkimo ir 
lankstumo galimybes, reguliuojamų 
rinkų, DPS ir OPS operatoriai gali 
numatyti naudotojų galimybę prieš 
įvedant jų pavedimus į sistemą nurodyti 
šiems pavedimams taikomos pavedimų 
vykdymo tvarkos pobūdį (remiantis 
sandorio šalies kreditingumu ar kitais 
veiksniais);

Or. en

Pagrindimas

Derėtų prekybos vietų, reguliuojamų rinkų, DPS ir OPS naudotojams suteikti lanksčių 
galimybių pasirinkti jų pavedimo vykdymo tvarkos pobūdį. Tai leistų naudotojams pasirinkti 
prekybą su pensijų fondais, o ne su sparčiųjų sandorių prekiautojais arba pasirinkti sandorio 
šalį pagal jos kreditingumą. Tai leis įmonėms labiau kontroliuoti jiems būdingos rizikos ir 
likvidumo tipo valdymą. Šis pasirinkimas neturėtų leisti klientams diskriminuoti sandorio 
šalių.

Pakeitimas 230
Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) nenukrypstant nuo DPS ir OPS 
apibrėžčių, rinkos dalyviai turėtų galėti 
pasirinkti rinkos dalyvių, susijusių su jų 
pavedimais, kategoriją, jei tai atliekama 
atvirai ir skaidriai, o platformos 
operatorius nevykdo diskriminacinių 
veiksmų. Nustatant daugiau 
identifikatorių ir sandorių klasifikavimo 
žymenų (angl. trade flag), prekybos vietos 
turėtų galėti esant reikalui nustatyti 
įvairias narystės kategorijas, kad būtų 
galima lengviau teikti šią papildomą, 
neprivalomą paslaugą naudotojams;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu kai kurios DPS suteikia šią galimybę naudotojams asmeninio pasirinkimo pagrindu 
arba naudojant specialiai sukurtas technologijas. Kadangi šiuo teisės aktu leidžiama 
identifikuoti tam tikras rinkos dalyvių kategorijas, derėtų paaiškinti, kad OPS ir DPS turėtų 
turėti galimybę leisti klientams pasirinkti pavedimus, su kuriais jie nenori būti susieti, pvz., 
sparčiosios prekybos įmonių.

Pakeitimas 231
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, 
nuolat vykdančiu klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, išskyrus 
atvejus, kai sandoriai kartais, tam tikru 
atveju ir nereguliariai vykdomi ne 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS. 
Finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius 

(13) finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti 
kaip investicines įmones, kurios dažnai 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba OPS. Siekiant užtikrinti, kad ši 
apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų 
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klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, reikėtų apibrėžti kaip 
investicines įmones, kurios dažnai 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba OPS. Siekiant užtikrinti, kad ši 
apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų 
taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa 
dvišalė prekyba su klientais turėtų būti 
tinkama, o kiekybiniai kriterijai turėtų 
papildyti kokybinius kriterijus, skirtus 
nustatyti investicines įmones, iš kurių 
reikalaujama įsiregistruoti finansiniu 
tarpininku, nuolat vykdančiu klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto; šie kriterijai nustatyti Komisijos 
reglamento Nr. 1287/2006, kuriuo 
įgyvendinama Direktyva 2004/39/EB, 21 
straipsnyje. Nors OPS yra bet kokia 
sistema ar vieta, kurioje sistemoje 
sąveikauja daugiašaliai trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesai, finansiniam 
tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neturėtų būti leidžiama sujungti 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesų;

taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa 
vykdant pavedimą atliekama dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, 
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

Or. en

Pakeitimas 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne biržose. 
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rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, 
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

Nebiržinė prekyba – kartais, tam tikru 
atveju ir nereguliariai už reguliuojamų 
rinkų ir DPS ribų vykdoma dvišalė 
prekyba su tinkamomis sandorio šalimis, 
kurios apimtys viršija standartines apimtis 
rinkoje. Finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti 
kaip investicines įmones, kurios dažnai 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje arba
DPS. Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad visoms prekybos platformoms, valdomoms rinkos operatorių ar 
investicinių firmų, būtų taikomos atitinkamos rinkos taisyklės. Visoms esamoms reguliavimo
spragomis pašalinti būtina aiški nebiržinės prekybos apibrėžtis. Išsamumo dėlei įtrauktos ir 
kitos svarbios nebiržinės prekybos ypatybės (tinkamos sandorio šalys ir standartinės apimtys 
rinkoje). Nuoroda į didmenines sandorio šalis (FPRD neapibrėžtos ir neaiškios) pakeičiama į 
tinkamas sandorio šalis (FPRD apibrėžtos ir aiškios).

Pakeitimas 233
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, 
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai vykdomi ne biržose.
Finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, reikėtų apibrėžti kaip 
investicines įmones, kurios dažnai 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje arba
DPS. Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

Or. en

Pakeitimas 234
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, 
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus
nebiržinius sandorius, kai kartais, tam 
tikru atveju ir nereguliariai už 
reguliuojamų rinkų ir DPS ribų vykdoma 
dvišalė prekyba su tinkamomis sandorio 
šalimis, kurios apimtys viršija 
standartines apimtis rinkoje. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje arba DPS. Siekiant 
užtikrinti, kad ši apibrėžtis investicinėms 
įmonėms būtų taikoma objektyviai ir 
veiksmingai, visa dvišalė prekyba su 
klientais turėtų būti tinkama, o kiekybiniai 
kriterijai turėtų papildyti kokybinius 
kriterijus, skirtus nustatyti investicines 
įmones, iš kurių reikalaujama įsiregistruoti 
finansiniu tarpininku, nuolat vykdančiu 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto; šie kriterijai nustatyti 
Komisijos reglamento Nr. 1287/2006, 
kuriuo įgyvendinama Direktyva 
2004/39/EB, 21 straipsnyje. Finansiniam 
tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neturėtų būti leidžiama sujungti 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesų;

Or. en

Pagrindimas

OPS kategorija išbraukiama, kadangi visoms prekybos platformoms, valdomoms rinkos 
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operatorių ar investicinių firmų, joms vykdant daugiašalę prekybą turėtų būti taikomos 
atitinkamos rinkos taisyklės (t. y. skaidrumas, pavedimų vykdymo savo nuožiūra draudimas, 
nediskriminacinė prieiga ir visapusiška rinkos priežiūra).

Pakeitimas 235
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta,
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors prekybos vietos yra vietos, kuriose
sistemoje sąveikauja daugiašaliai trečiųjų 
šalių pirkimo ir pardavimo interesai, 
finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 



PE489.463v01-00 18/130 AM\901763LT.doc

LT

nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų funkciškai tuo pačiu 
būdu, kaip juos sujungia prekybos vietos;

Or. en

Pagrindimas

FPRD(FPRR) turėtų būti labiau parengtas ateičiai, kad bet kokia būsima organizuota 
daugiašalė prekyba, kuri iš esmės ir funkciškai panaši į prekybos vietas, būtų atitinkamai 
reguliuojama. 

Pakeitimas 236
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba, tam 
tikromis aplinkybėmis, OPS, išskyrus 
atvejus, kai sandoriai kartais, tam tikru 
atveju ir nereguliariai vykdomi ne 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS.
Finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, reikėtų apibrėžti kaip 
investicines įmones, kurios dažnai 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba OPS. Siekiant užtikrinti, kad ši 
apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų 
taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa 
dvišalė prekyba su klientais turėtų būti 
tinkama, o kiekybiniai kriterijai turėtų 
papildyti kokybinius kriterijus, skirtus 
nustatyti investicines įmones, iš kurių 
reikalaujama įsiregistruoti finansiniu 
tarpininku, nuolat vykdančiu klientų 
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nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, 
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto; šie kriterijai nustatyti Komisijos 
reglamento Nr. 1287/2006, kuriuo 
įgyvendinama Direktyva 2004/39/EB, 21 
straipsnyje. Nors OPS yra bet kokia 
sistema ar vieta, kurioje sistemoje 
sąveikauja daugiašaliai trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesai, finansiniam 
tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neturėtų būti leidžiama sujungti 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesų;

Or. en

Pakeitimas 237
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 

(13) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS arba klientui sutikus.
Finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, reikėtų apibrėžti kaip 
investicines įmones, kurios dažnai 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba OPS. Siekiant užtikrinti, kad ši 
apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų 
taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa 
dvišalė prekyba su klientais turėtų būti 
tinkama, o kiekybiniai kriterijai turėtų 
papildyti kokybinius kriterijus, skirtus 
nustatyti investicines įmones, iš kurių 
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įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, 
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

reikalaujama įsiregistruoti finansiniu 
tarpininku, nuolat vykdančiu klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto; šie kriterijai nustatyti Komisijos 
reglamento Nr. 1287/2006, kuriuo 
įgyvendinama Direktyva 2004/39/EB, 21 
straipsnyje. Nors OPS yra bet kokia 
sistema ar vieta, kurioje sistemoje 
sąveikauja daugiašaliai trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesai, finansiniam 
tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neturėtų būti leidžiama sujungti 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesų;

Or. en

Pakeitimas 238
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) nors derėtų nustatyti priemones, 
kuriomis būtų užkirstas kelias klientų 
pavedimų vykdymui OPS už investicinės 
įmonės ar rinkos operatoriaus nuosavas 
lėšas, esama rinkos formavimo veiklos, 
atitinkančios klientų interesus, pvz., kai 
investicinėms įmonėms sudaromos 
galimybės vykdyti klientų pateiktus 
pavedimus, reaguoti į klientų prekybos 
pavedimus, geriausiais rezultatais įvykdyti 
pavedimą arba apdrausti ir taip pašalinti 
su kliento sandoriais susijusią riziką. 
Nuosavų lėšų naudojimui OPS taikomos 
griežtos pavedimų vykdymo taisyklės, 
siekiant užkirsti kelią interesų 
konfliktams, o investicinė įmonė turėtų 
savo klientams atskleisti, kaip jos 
nuosavas kapitalas gali būti naudojamas 
OPS;
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Or. en

Pakeitimas 239
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų , kurie valdo nuosavą turtą 
ir įmonių, kurios  teikia investicines 
paslaugas ir (ar) vykdo investicinę veiklą 
tik savo sąskaita, nebent tai yra rinkos 
formuotojai , reguliuojamos rinkos ar DPS 
nariai arba dalyviai, arba jos vykdo klientų 
nurodymus sudarydamos sandorius  savo 
sąskaita . Išimtiniais atvejais asmenys, 
kurie savo sąskaita vykdo finansinių 
priemonių sandorius kaip reguliuojamos 
rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, taip pat 
kaip rinkos formuotojai biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu, 
kaip papildomą veiklą pagrindiniame 
versle, kuri apskritai vertinant nėra nei 
investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, nei banko paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas, neturėtų patekti į šios direktyvos 
taikymo sritį. Techniniai kriterijai, skirti 
nustatyti, kada veikla yra papildoma 
pagrindiniam verslui, turėtų būti išaiškinti 
deleguotuosiuose aktuose. Prekyba savo 
sąskaita vykdant klientų pavedimus turėtų 
apimti įmones, kurios vykdo įvairių 
klientų pavedimus suderindamos juos 
pagal suderinamumo principą 
(kompensacinė prekyba), jos turėtų būti 
laikomos pagrindiniais veikėjais ir joms 
turėtų būti taikomos šios direktyvos 
nuostatos, kuriomis reglamentuojamas ir 
užsakymų vykdymas klientų naudai, ir 
prekyba savo sąskaita. Pavedimų, susijusių 

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų, kurie valdo nuosavą turtą ir 
įmonių, kurios teikia investicines paslaugas 
ir (ar) vykdo investicinę veiklą tik savo 
sąskaita, nebent tai yra rinkos formuotojai, 
reguliuojamos rinkos ar DPS nariai arba 
dalyviai, arba jos vykdo klientų nurodymus 
sudarydamos sandorius savo sąskaita.
Išimtiniais atvejais asmenys, kurie savo 
sąskaita vykdo finansinių priemonių 
sandorius kaip reguliuojamos rinkos arba 
DPS nariai ar dalyviai, taip pat kaip rinkos 
formuotojai biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių, apyvartinių taršos 
leidimų arba jų išvestinių finansinių 
priemonių atžvilgiu, kaip papildomą veiklą 
pagrindiniame versle, kuri apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų, 
kaip apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas, neturėtų patekti į 
šios direktyvos taikymo sritį. Techniniai 
kriterijai, skirti nustatyti, kada veikla yra 
papildoma pagrindiniam verslui, turėtų būti 
išaiškinti deleguotuosiuose aktuose.
Pavedimų, susijusių su finansinėmis 
priemonėmis, vykdymas kaip papildoma 
veikla, vykdoma dviejų asmenų, kurių 
pagrindinis verslas apskritai vertinant nėra 
nei investicinių paslaugų, kaip apibrėžta 
šioje direktyvoje, nei banko paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas, neturėtų būti laikomas prekyba 
savo sąskaita vykdant klientų pavedimus;
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su finansinėmis priemonėmis, vykdymas 
kaip papildoma veikla, vykdoma dviejų 
asmenų, kurių pagrindinis verslas apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų, 
kaip apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas, neturėtų būti
laikomas prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus;

Or. en

Pagrindimas

Kompensaciniai sandoriai sudaro didelę klientų portfelių valdymo dalį. Jie sudaromi savo 
sąskaita, tačiau jiems būdingos tos pačios ypatybės ir dažnai tos pačios sumos kaip su 
klientais sudarytų sandorių. Šie sandoriai būtini, nes reikia užtikrinti, kad bendrovės ir toliau 
turėtų galimybę teikti paramą savo pagrindinio verslo klientams, mažinant jų komercinę 
riziką.

Pakeitimas 240
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų , kurie valdo nuosavą turtą 
ir įmonių, kurios  teikia investicines 
paslaugas ir (ar) vykdo investicinę veiklą 
tik  savo sąskaita, nebent tai yra rinkos 
formuotojai , reguliuojamos rinkos ar DPS 
nariai arba dalyviai, arba jos vykdo klientų 
nurodymus sudarydamos sandorius  savo 
sąskaita . Išimtiniais atvejais asmenys, 
kurie savo sąskaita vykdo finansinių 
priemonių sandorius kaip reguliuojamos 
rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, taip pat 
kaip rinkos formuotojai biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu, 

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų, kurie valdo nuosavą turtą ir 
įmonių, kurios teikia investicines paslaugas 
ir (ar) vykdo investicinę veiklą tik savo 
sąskaita, nebent tai yra rinkos formuotojai, 
reguliuojamos rinkos ar DPS nariai arba 
dalyviai, arba jos vykdo klientų nurodymus 
sudarydamos sandorius savo sąskaita.
Išimtiniais atvejais asmenys, kurie savo 
sąskaita vykdo finansinių priemonių 
sandorius kaip reguliuojamos rinkos arba 
DPS nariai ar dalyviai, taip pat kaip rinkos 
formuotojai biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių, apyvartinių taršos 
leidimų arba jų išvestinių finansinių 
priemonių atžvilgiu, kaip papildomą veiklą 
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kaip papildomą veiklą pagrindiniame 
versle, kuri apskritai vertinant nėra nei 
investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, nei banko paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas, neturėtų patekti į šios direktyvos 
taikymo sritį. Techniniai kriterijai, skirti 
nustatyti, kada veikla yra papildoma 
pagrindiniam verslui, turėtų būti išaiškinti
deleguotuosiuose aktuose. Prekyba savo 
sąskaita vykdant klientų pavedimus turėtų
apimti įmones, kurios vykdo įvairių klientų 
pavedimus suderindamos juos pagal
suderinamumo principą (kompensacinė 
prekyba), jos turėtų būti laikomos 
pagrindiniais veikėjais ir joms turėtų būti 
taikomos šios direktyvos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojamas ir užsakymų 
vykdymas klientų naudai, ir prekyba savo 
sąskaita. Pavedimų, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis, vykdymas kaip 
papildoma veikla, vykdoma dviejų asmenų, 
kurių pagrindinis verslas apskritai vertinant 
nėra nei investicinių paslaugų, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas, neturėtų būti 
laikomas prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus;

pagrindiniame versle, kuri apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų, 
kaip apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta
2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos 
pradėjimo ir vykdymo, teikimas, neturėtų 
patekti į šios direktyvos taikymo sritį.
Techniniai kriterijai, skirti nustatyti, kada 
veikla yra papildoma pagrindiniam verslui, 
turėtų būti išaiškinti techniniuose 
reguliavimo standartuose, atsižvelgiant į 
šioje direktyvoje išdėstytus kriterijus. Tie 
kriterijai turėtų būti parodyti pagalbinį 
pobūdį palyginant veiklos apimtį ir 
susijusią riziką su pagrindinio verslo 
apimtimi ir rizika.  Taikant šiuos 
kriterijus taip pat derėtų užtikrinti, kad 
taikant 2 straipsnio 1 dalies i punkto 
nuostatas pagalbinei veiklai būtų 
priskirtos tik finansinės priemonės, 
naudojamos sąsajoje su pagrindiniu 
verslu, o ne priemonės, naudojamos su 
pagrindiniu verslu nesusijusiais tikslais. 
Nustatant, ar ši veikla atliekama kaip 
papildoma, reikia atsižvelgti į tai, kad 
nebiržinėmis išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis prekiaujančioms įmonėms 
taikoma reguliavimo institucijų priežiūra 
pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... (EMIR), 
siekiant padidinti prekybos nebiržinėmis 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
skaidrumą ir saugumą.  Įmonės, kurios 
vykdo įvairių klientų pavedimus 
suderindamos juos pagal suderintų sumų
principą (kompensacinė prekyba), turėtų 
būti laikomos pagrindiniais veikėjais ir 
joms turėtų būti taikomos šios direktyvos 
nuostatos, kuriomis reglamentuojamas ir 
užsakymų vykdymas klientų naudai, ir 
prekyba savo sąskaita. Pavedimų, susijusių 
su finansinėmis priemonėmis, vykdymas 
kaip papildoma veikla, vykdoma dviejų 
asmenų, kurių pagrindinis verslas apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų, 
kaip apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
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2006/48/EB, teikimas, neturėtų būti 
laikomas prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama tinkamas ir proporcingas pagalbinės veiklos reglamentavimas 
FPRD, sutelkiant dėmesį į veiklos apimtį ir susijusią riziką, palyginti su pagrindinio verslo 
apimtimi ir rizika.

Pakeitimas 241
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų , kurie valdo nuosavą turtą 
ir įmonių, kurios  teikia investicines 
paslaugas ir (ar) vykdo investicinę veiklą 
tik  savo sąskaita, nebent tai yra rinkos 
formuotojai , reguliuojamos rinkos ar DPS 
nariai arba dalyviai, arba jos vykdo klientų 
nurodymus sudarydamos sandorius  savo 
sąskaita . Išimtiniais atvejais asmenys, 
kurie savo sąskaita vykdo finansinių 
priemonių sandorius kaip reguliuojamos 
rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, taip pat 
kaip rinkos formuotojai biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu, 
kaip papildomą veiklą pagrindiniame 
versle, kuri apskritai vertinant nėra nei 
investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, nei banko paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas, neturėtų patekti į šios direktyvos 
taikymo sritį. Techniniai kriterijai, skirti 
nustatyti, kada veikla yra papildoma 
pagrindiniam verslui, turėtų būti išaiškinti 

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų, kurie valdo nuosavą turtą ir 
įmonių, kurios teikia investicines paslaugas 
ir (ar) vykdo investicinę veiklą tik savo 
sąskaita, nebent tai yra rinkos formuotojai, 
reguliuojamos rinkos ar DPS nariai arba 
dalyviai, arba jos dalyvauja algoritminėje 
prekyboje, arba jos vykdo klientų 
nurodymus sudarydamos sandorius savo 
sąskaita . Išimtiniais atvejais asmenys, 
kurie savo sąskaita vykdo finansinių 
priemonių sandorius kaip reguliuojamos 
rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, taip pat 
kaip rinkos formuotojai biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu, 
kaip papildomą veiklą pagrindiniame 
versle, kuri apskritai vertinant nėra nei 
investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, nei banko paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas, neturėtų patekti į šios direktyvos 
taikymo sritį. Techniniai kriterijai, skirti 
nustatyti, kada veikla yra papildoma 
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deleguotuosiuose aktuose. Prekyba savo 
sąskaita vykdant klientų pavedimus turėtų 
apimti įmones, kurios vykdo įvairių klientų 
pavedimus suderindamos juos pagal 
suderinamumo principą (kompensacinė 
prekyba), jos turėtų būti laikomos 
pagrindiniais veikėjais ir joms turėtų būti 
taikomos šios direktyvos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojamas ir užsakymų 
vykdymas klientų naudai, ir prekyba savo 
sąskaita. Pavedimų, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis, vykdymas kaip 
papildoma veikla, vykdoma dviejų asmenų, 
kurių pagrindinis verslas apskritai vertinant 
nėra nei investicinių paslaugų, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas, neturėtų būti 
laikomas prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus;

pagrindiniam verslui, turėtų būti išaiškinti 
deleguotuosiuose aktuose. Prekyba savo 
sąskaita vykdant klientų pavedimus turėtų 
apimti įmones, kurios vykdo įvairių klientų 
pavedimus suderindamos juos pagal 
suderinamumo principą (kompensacinė 
prekyba), jos turėtų būti laikomos 
pagrindiniais veikėjais ir joms turėtų būti 
taikomos šios direktyvos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojamas ir užsakymų 
vykdymas klientų naudai, ir prekyba savo 
sąskaita. Pavedimų, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis, vykdymas kaip 
papildoma veikla, vykdoma dviejų asmenų, 
kurių pagrindinis verslas apskritai vertinant 
nėra nei investicinių paslaugų, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas, neturėtų būti 
laikomas prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus;

Or. en

Pagrindimas

FPRD reikalavimai turi būti taikomi ir sparčiųjų sandorių prekiautojams.

Pakeitimas 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) turėtų būti išskirtos draudimo įmonės, 
kurių veikla yra tinkamai kontroliuojama 
kompetentingų riziką ribojančios priežiūros 
institucijų ir kurioms taikoma 2009 m. 
lapkričio 25 d. Europos Parlamento it 
Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) ;

(16) turėtų būti išskirtos draudimo įmonės, 
kurių veikla yra tinkamai kontroliuojama 
kompetentingų riziką ribojančios priežiūros 
institucijų ir kurioms taikoma 2009 m. 
lapkričio 25 d. Europos Parlamento it 
Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), 
išskyrus 1 straipsnio 4 dalyje numatytus 
atvejus;
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Or. en

Pagrindimas

Ši išimtis reikalinga siekiant užtikrinti 1 straipsnio 4 dalies veiksmingumą taikant atitinkamas 
FPRD dalis dėl verslo veiklos draudimu pagrįstoms investicijoms. 

Pakeitimas 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17 a) klientams investicinės priemonės 
dažnai parduodamos draudimo sutarčių 
pavidalu, kaip pagal šią direktyvą 
reguliuojamų finansinių priemonių 
alternatyva arba pakaitalas.  Siekiant 
užtikrinti nuoseklią mažmeninių klientų 
apsaugą, svarbu, kad investicijoms pagal 
draudimo sutartis būtų taikomi tie patys 
verslo etikos standartai, ypač susiję su 
interesų konfliktų valdymu, paskatų 
apribojimu ir taisyklėmis, skirtomis 
užtikrinti patarimų tinkamumą arba 
pardavimo neteikiant konsultacijos 
tinkamumą. Taigi šios direktyvos 
reikalavimai dėl investuotojų apsaugos ir 
interesų konfliktų turėtų būti taikomi ir 
investicijoms, kurios atliekamos pagal 
draudimo sutartis. Kadangi  su draudimu 
susijusios investicijos gali turėti specifinių 
savybių, skirtingų nei kitų finansinių 
priemonių (pvz., kadangi šiuose 
investiciniuose produktuose gali būti 
numatyti gyvybės draudimo elementai, 
todėl juos gali reikėti priderinti 
konkrečiam klientui), direktyvoje 
numatytas bendras EVPRI ir EDPPI 
darbas siekiant užtikrinti kuo daugiau 
verslo etikos standartų, nustatytų 
draudimo principais remiantis 
suformuotiems mažmeniniams 
investiciniams produktams, kuriems 
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taikoma ši direktyva, nuoseklumo, taip pat 
numatyta, kad taikytinos visos vėlesnės 
antro lygio nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į draudimu paremtų investicijų ir FPRD finansinių priemonių panašumą, 
svarbu, kad joms būtų taikomi tie patys verslo etikos reikalavimai.

Pakeitimas 244
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti, kad į šios direktyvos 
taikymo sritį nepatenka centriniai bankai 
ir kitos institucijos, vykdančios panašias 
funkcijas, taip pat valstybės įstaigos, 
kurioms pavesta valdyti valstybės skolą ar 
dalyvauti ją valdant (ši sąvoka apima ir 
investavimą, susijusį su ja), išskyrus tas 
įstaigas, kurios yra iš dalies ar visiškai 
valdomos valstybės, tačiau kurių vaidmuo 
yra komercinis ar susijęs su akcijų 
įsigijimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 245
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina nustatyti, kad į šios direktyvos 
taikymo sritį nepatenka centriniai bankai ir 
kitos institucijos, vykdančios panašias 

(20) būtina nustatyti, kad į šios direktyvos 
taikymo sritį nepatenka centriniai bankai ir 
kitos institucijos, vykdančios panašias 
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funkcijas, taip pat valstybės įstaigos, 
kurioms pavesta valdyti valstybės skolą ar 
dalyvauti ją valdant (ši sąvoka apima ir 
investavimą, susijusį su ja), išskyrus tas 
įstaigas, kurios yra iš dalies ar visiškai 
valdomos valstybės, tačiau kurių vaidmuo 
yra komercinis ar susijęs su akcijų 
įsigijimu;

funkcijas, taip pat valstybės įstaigos, 
kurioms pavesta valdyti valstybės skolą ar 
dalyvauti ją valdant (ši sąvoka apima ir 
investavimą, susijusį su ja), išskyrus tas 
įstaigas, kurios yra iš dalies ar visiškai 
valdomos valstybės, tačiau kurių vaidmuo 
yra komercinis ar susijęs su akcijų 
įsigijimu. Tačiau jokie viešieji subjektai 
neturėtų būti atleisti nuo ataskaitos apie 
sandorį teikimo kompetentingoms 
institucijoms prievolės; 

Or. en

Pagrindimas

Jei manoma, kad neįmanoma į šio teisės akto taikymo sritį įtraukti centrinius bankus, jie 
turėtų privalėti bent pateikti ataskaitą apie savo sandorį finansų rinkų priežiūros 
institucijoms.

Pakeitimas 246
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant aiškiau nustatyti Europos 
centrinių bankų sistemai, kitoms 
nacionalinėms institucijoms, 
atliekančioms panašias funkcijas, ir 
valdant valstybės skolą dalyvaujančioms 
institucijoms taikomą išimčių tvarką, 
tikslinga apriboti tokias išimtis ir taikyti 
jas tik institucijoms ir įstaigoms, kurios 
atlieka savo funkcijas laikydamosi vienos 
valstybės narės teisės arba Sąjungos teisės 
aktų, taip pat tarptautinėms institucijoms, 
kurių narės yra viena ar daugiau 
valstybių narių;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 247
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant aiškiau nustatyti Europos 
centrinių bankų sistemai, kitoms 
nacionalinėms institucijoms, atliekančioms 
panašias funkcijas, ir valdant valstybės 
skolą dalyvaujančioms institucijoms 
taikomą išimčių tvarką, tikslinga apriboti 
tokias išimtis ir taikyti jas tik institucijoms 
ir įstaigoms, kurios atlieka savo funkcijas 
laikydamosi vienos valstybės narės teisės 
arba Sąjungos teisės aktų, taip pat 
tarptautinėms institucijoms, kurių narės yra 
viena ar daugiau valstybių narių;

(21) siekiant aiškiau nustatyti Europos 
centrinių bankų sistemai, kitoms 
nacionalinėms institucijoms, atliekančioms 
panašias funkcijas, ir valdant valstybės 
skolą dalyvaujančioms institucijoms 
taikomą išimčių tvarką, tikslinga apriboti 
tokias išimtis ir taikyti jas tik institucijoms 
ir įstaigoms, kurios atlieka savo funkcijas 
laikydamosi vienos valstybės narės teisės 
arba Sąjungos teisės aktų, taip pat 
tarptautinėms institucijoms, kurių narės yra 
viena ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
jokie viešieji subjektai neturėtų būti 
atleisti nuo ataskaitos apie sandorį 
teikimo kompetentingoms institucijoms 
prievolės; 

Or. en

Pagrindimas

Jei manoma, kad neįmanoma į šio teisės akto taikymo sritį įtraukti centrinius bankus, jie 
turėtų privalėti bent pateikti ataskaitą apie savo sandorį finansų rinkų priežiūros 
institucijoms.

Pakeitimas 248
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22 a) siekiant užtikrinti gerą elektros 
energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos 
veikimą ir įvykdyti perdavimo sistemos 
operatorių užduotis pagal 
Direktyvą 2009/72/EB, 
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Direktyvą 2009/73/EB, 
Reglamentą (EB) Nr. 714/2009, 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2009 ar pagal 
šiuos reglamentus priimtus tinklo kodus ir 
gaires, reikia, kad perdavimo sistemos 
operatoriams ir jų paslaugų teikėjams 
būtų taikomos išimtys suteikiant 
perdavimo teises tiek fizinių perdavimo 
teisių, tiek finansinių perdavimo teisių 
forma ir suteikiant pagrindą antrinei 
prekybai. Siekiant sukurti efektyvią 
prekybą perdavimo teisėmis, taip pat 
būtina visiems asmenims, perkantiems ar 
parduodantiems šias perdavimo teises, 
taikyti išimtis;

Or. en

Pagrindimas

Prekyba perdavimo teisėmis (fizinėmis perdavimo teisėmis arba finansinėmis perdavimo 
teisėmis) dėl jų rizikos draudimo funkcijų yra svarbus indėlis siekiant, kad energijos vidaus 
rinka veiktų efektyviai. Pakeitus šių teisių klasifikavimą ir priskyrus jas finansinėms 
priemonėms, rinkos dalyviai gali nustoti prekiauti perdavimo teisėmis, nes FPRD numatytų 
reikalavimų keliama našta jiems gali pasirodyti pernelyg sunki. Taigi būtina aiški nuostata 
dėl išimties taikymo šioms priemonėms.

Pakeitimas 249
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/44/EB, iš dalies keičiančioje Tarybos 
direktyvą 92/49/EEB ir direktyvas 
2002/83/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB ir 

(32) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/44/EB, iš dalies keičiančioje Tarybos 
direktyvą 92/49/EEB ir direktyvas 
2002/83/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB ir 
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2006/48/EB, dėl riziką ribojančio 
vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo 
kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui 
ir didinimui finansų sektoriuje, nustatyti 
išsamūs kriterijai, taikytini investicinių 
įmonių siūlomo įsigijimo riziką 
ribojančiam vertinimui, ir jų taikymo 
tvarka. Siekiant užtikrinti vertinimo 
proceso, taip pat jo rezultatų teisinį 
tikrumą, aiškumą ir nuspėjamumą, 
tikslinga patvirtinti Direktyvoje 
2007/44/EB nustatytus riziką ribojančio 
vertinimo kriterijus ir procedūrą. Visų 
pirma kompetentingos institucijos turėtų 
įvertinti siūlomo įsigyjančio asmens 
tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį 
patikimumą, taikydamos visus šiuos 
kriterijus: siūlomo įsigyjančio asmens 
reputaciją; bet kokio asmens, kuris 
vadovaus investicinės įmonės verslui, 
reputaciją ir patirtį; siūlomo pirkėjo 
finansinį patikimumą; tai, ar investicinė 
įmonė galės laikytis riziką ribojančių 
reikalavimų pagal šią direktyvą arba kitas 
direktyvas, visų pirma, direktyvas 
2002/87/EB ir 2006/49/EB; tai, ar yra 
tinkamas pagrindas įtarti, kad siekiant 
įgyvendinti siūlomą įsigijimą vykdomas ar 
įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti 
pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 
straipsnyje, ar kad siūlomas įsigijimas gali 
padidinti jų pavojų;

2006/48/EB, dėl riziką ribojančio 
vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo 
kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui 
ir didinimui finansų sektoriuje, nustatyti 
išsamūs kriterijai, taikytini investicinių 
įmonių siūlomo įsigijimo riziką 
ribojančiam vertinimui, ir jų taikymo 
tvarka. Siekiant užtikrinti vertinimo 
proceso, taip pat jo rezultatų teisinį 
tikrumą, aiškumą ir nuspėjamumą, 
tikslinga patvirtinti Direktyvoje 
2007/44/EB nustatytus riziką ribojančio 
vertinimo kriterijus ir procedūrą. Visų 
pirma kompetentingos institucijos turėtų 
įvertinti siūlomo įsigyjančio asmens 
tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį 
patikimumą, taikydamos visus šiuos 
kriterijus: siūlomo įsigyjančio asmens 
reputaciją; bet kokio asmens, kuris 
vadovaus investicinės įmonės verslui, 
reputaciją ir patirtį; siūlomo pirkėjo 
finansinį patikimumą; tai, ar investicinė 
įmonė galės laikytis riziką ribojančių 
reikalavimų pagal šią direktyvą arba kitas 
direktyvas, visų pirma, direktyvas 
2002/87/EB ir 2006/49/EB; tai, ar
įsigijimas sukels interesų konfliktą; tai, ar
yra tinkamas pagrindas įtarti, kad siekiant 
įgyvendinti siūlomą įsigijimą vykdomas ar 
įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti 
pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 
straipsnyje, ar kad siūlomas įsigijimas gali 
padidinti jų pavojų;

Or. en

Pakeitimas 250
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) būtina stiprinti investicinių įmonių (38) būtina stiprinti investicinių įmonių 
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valdymo organų vaidmenį joms užtikrinant 
patikimą ir riziką ribojantį įmonių 
valdymą, rinkos etiškumo skatinimą ir 
investuotojų interesų rėmimą. Investicinės 
įmonės valdymo organas visais atvejais 
turėtų skirti pakankamai laiko, turėti 
pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
suprastų kredito įstaigos veiklą ir 
pagrindines jos rizikos pozicijas. Kad būtų 
išvengta grupinio mąstymo ir kad būtų 
lengviau kritiškai vertinti sprendimus,
investicinių įmonių valdybos sudėtis 
turėtų būti pakankamai įvairi amžiaus, 
lyties, geografinės kilmės, išsilavinimo ir 
profesiniu atžvilgiu, kad būtų galima
remtis įvairiais požiūriais ir patirtimi. 
Lyčių pusiausvyra yra ypač svarbi norint 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atspindima 
demografinė realybė;

valdymo organų vaidmenį joms užtikrinant 
patikimą ir riziką ribojantį įmonių 
valdymą, rinkos etiškumo skatinimą ir 
investuotojų interesų rėmimą. Investicinės 
įmonės valdymo organas visais atvejais 
turėtų skirti pakankamai laiko, turėti 
pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
suprastų kredito įstaigos veiklą ir 
pagrindines jos rizikos pozicijas. Valstybės 
narės turėtų priimti atitinkamus teisės 
aktus, pagal kuriuos valdymo organų 
nariai būtų galima patraukti atsakomybėn 
dėl ypatingai blogo valdymo;

Or. en

Pagrindimas

Ypatingai blogo valdymo atveju valdymo organų nariai turėtų būti patraukti atsakomybėn.

Pakeitimas 251
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) būtina stiprinti investicinių įmonių 
valdymo organų vaidmenį joms užtikrinant 
patikimą ir riziką ribojantį įmonių 
valdymą, rinkos etiškumo skatinimą ir 
investuotojų interesų rėmimą. Investicinės 
įmonės valdymo organas visais atvejais 
turėtų skirti pakankamai laiko, turėti 
pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
suprastų kredito įstaigos veiklą ir 
pagrindines jos rizikos pozicijas. Kad būtų 
išvengta grupinio mąstymo ir kad būtų 
lengviau kritiškai vertinti sprendimus, 

(38) būtina stiprinti investicinių įmonių 
valdymo organų vaidmenį joms užtikrinant 
patikimą ir riziką ribojantį įmonių 
valdymą, rinkos etiškumo skatinimą ir 
investuotojų interesų rėmimą. Investicinės 
įmonės valdymo organas visais atvejais 
turėtų skirti pakankamai laiko, turėti 
pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
suprastų kredito įstaigos veiklą ir 
pagrindines jos rizikos pozicijas. Kad būtų 
išvengta grupinio mąstymo ir kad būtų 
lengviau kritiškai vertinti sprendimus, 
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investicinių įmonių valdybos sudėtis turėtų 
būti pakankamai įvairi amžiaus, lyties, 
geografinės kilmės, išsilavinimo ir 
profesiniu atžvilgiu, kad būtų galima 
remtis įvairiais požiūriais ir patirtimi. 
Lyčių pusiausvyra yra ypač svarbi norint 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atspindima 
demografinė realybė;

investicinių įmonių valdybos sudėtis turėtų 
būti pakankamai įvairi amžiaus, lyties, 
geografinės kilmės, išsilavinimo ir 
profesiniu atžvilgiu, kad būtų galima 
remtis įvairiais požiūriais ir patirtimi. 
Lyčių pusiausvyra yra ypač svarbi norint 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atspindima 
demografinė realybė; Be to, valstybės 
narės turėtų priimti atitinkamus teisės 
aktus, pagal kuriuos valdymo organų 
nariai būtų galima patraukti atsakomybėn 
dėl ypatingai blogo valdymo;

Or. en

Pakeitimas 252
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) būtina stiprinti investicinių įmonių 
valdymo organų vaidmenį joms užtikrinant 
patikimą ir riziką ribojantį įmonių 
valdymą, rinkos etiškumo skatinimą ir 
investuotojų interesų rėmimą. Investicinės 
įmonės valdymo organas visais atvejais 
turėtų skirti pakankamai laiko, turėti 
pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
suprastų kredito įstaigos veiklą ir 
pagrindines jos rizikos pozicijas. Kad būtų 
išvengta grupinio mąstymo ir kad būtų 
lengviau kritiškai vertinti sprendimus, 
investicinių įmonių valdybos sudėtis turėtų 
būti pakankamai įvairi amžiaus, lyties, 
geografinės kilmės, išsilavinimo ir 
profesiniu atžvilgiu, kad būtų galima 
remtis įvairiais požiūriais ir patirtimi. 
Lyčių pusiausvyra yra ypač svarbi norint 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atspindima 
demografinė realybė;

(38) būtina stiprinti investicinių įmonių 
valdymo organų vaidmenį joms užtikrinant 
patikimą ir riziką ribojantį įmonių 
valdymą, rinkos etiškumo skatinimą ir 
investuotojų interesų rėmimą. Investicinės 
įmonės valdymo organas visais atvejais 
turėtų skirti pakankamai laiko, turėti 
pakankamų žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
suprastų kredito įstaigos veiklą ir 
pagrindines jos rizikos pozicijas. Kad būtų 
išvengta grupinio mąstymo ir kad būtų 
lengviau kritiškai vertinti sprendimus, 
investicinių įmonių valdybos sudėtis turėtų 
būti pakankamai įvairi amžiaus, lyties, 
geografinės kilmės, išsilavinimo ir 
profesiniu atžvilgiu, kad būtų galima 
remtis įvairiais požiūriais ir patirtimi. 
Lyčių pusiausvyra yra ypač svarbi norint 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atspindima 
demografinė realybė. Atstovavimas 
valdymo organuose darbuotojams, 
papildantiems jų veiklą svarbia 
perspektyva ir tikromis žiniomis apie 
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įmonių vidaus veiklą, taip pat turėtų būti 
vertinamas kaip konstruktyvus būdas 
didinti įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 253
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) siekiant laikytis visiškai nuoseklaus 
požiūrio į bendrovių valdyseną visuose ES 
veikiančiuose finansiniuose subjektuose, 
čia išdėstytos bendrovių valdysenos 
nuostatos turėtų būti tokios pačios, kaip 
įtrauktos į Direktyvą .../.../... (KRD IV), ir 
proporcingos atitinkamo subjekto dydžiui;  

Or. en

Pakeitimas 254
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant, kad valdymo organas galėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir kontroliuoti 
investicinės įmonės veiklą, jis turėtų būti 
atsakingas ir atskaitingas už visą 
investicinės įmonės strategiją, 
atsižvelgdamas į investicinės įmonės 
veiklos ir rizikos pobūdį. Valdymo organas 
visame investicinės įmonės verslo cikle 
turėtų prisiimti aiškius įsipareigojimus dėl 
įmonės strateginių tikslų nustatymo ir 
apibrėžimo, jos vidaus struktūros 
patvirtinimo, įskaitant personalo atrankos ir 

(39) siekiant, kad valdymo organas galėtų 
veiksmingai prižiūrėti ir kontroliuoti 
investicinės įmonės veiklą, jis turėtų būti 
atsakingas ir atskaitingas už visą 
investicinės įmonės strategiją, 
atsižvelgdamas į investicinės įmonės 
veiklos ir rizikos pobūdį. Valdymo organas 
visame investicinės įmonės verslo cikle 
turėtų prisiimti aiškius įsipareigojimus dėl 
įmonės strateginių tikslų nustatymo ir 
apibrėžimo, jos vidaus struktūros 
patvirtinimo, įskaitant personalo atrankos ir 
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mokymo kriterijus, bendros politikos, 
pagal kurią reglamentuojamas paslaugų 
teikimas ir veiklos vykdymas, įskaitant 
pardavimo darbuotojų atlyginimą ir naujų 
produktų, skirtų platinti klientams, 
patvirtinimą. Atliekant investicinių įmonių 
strateginių tikslų, jų vidaus struktūros, jų 
paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo 
politikos periodinę stebėseną ir vertinimą 
turėtų būti užtikrinta galimybė joms nuolat 
vykdyti patikimą ir riziką ribojantį 
valdymą siekiant rinkos etiškumo ir 
investuotojų apsaugos;

mokymo kriterijus, bendros politikos, 
pagal kurią reglamentuojamas paslaugų 
teikimas ir veiklos vykdymas, įskaitant 
pardavimo darbuotojų atlyginimą ir naujų 
produktų, skirtų platinti klientams, 
patvirtinimą. Atliekant investicinių įmonių 
strateginių tikslų, jų vidaus struktūros, jų 
paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo 
politikos periodinę stebėseną ir vertinimą 
turėtų būti užtikrinta galimybė joms nuolat 
vykdyti patikimą ir riziką ribojantį 
valdymą siekiant rinkos etiškumo ir 
investuotojų apsaugos. Be to, naujus 
produktus pateikiantys juos sukūrę 
subjektai turėtų periodiškai įvertinti savo 
produktų naudojimo rezultatus, siekiant 
įvertinti, ar produktas atnešė jį kuriant 
numatytų rezultatų, ir nustatyti, ar vis dar 
teisingai numatyta tikslinė produkto 
rinka; 

Or. en

Pakeitimas 255
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) pagal 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
Komisijos direktyvą 2006/73/EB, kuria 
įgyvendinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
investicinių įmonių organizacinių 
reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje 
direktyvoje apibrėžti terminai, valstybėms 
narėms leidžiama, atsižvelgiant į 
investicinėms įmonės taikomus 
organizacinius reikalavimus, reikalauti 
įrašyti telefono pokalbius arba 
elektroninius pranešimus, susijusius su 
klientų pavedimais. Telefono pokalbių arba 
elektroninių pranešimų, susijusių su klientų 
pavedimais, įrašymas yra suderinamas su 

(42) pagal 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
Komisijos direktyvą 2006/73/EB, kuria 
įgyvendinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
investicinių įmonių organizacinių 
reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje 
direktyvoje apibrėžti terminai, valstybėms 
narėms leidžiama, atsižvelgiant į 
investicinėms įmonės taikomus 
organizacinius reikalavimus, reikalauti 
įrašyti telefono pokalbius arba 
elektroninius pranešimus, susijusius su 
klientų pavedimais. Telefono pokalbių arba 
elektroninių pranešimų, susijusių su klientų 
pavedimais, įrašymas yra suderinamas su 
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Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija ir pateisinamas siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą, didinti rinkos 
priežiūrą ir teisinį tikrumą investicinių 
įmonių ir jų klientų naudai. Tokių įrašų 
svarba taip pat paminėta 2010 m. liepos 
29 d. Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto paskelbtose 
techninėse konsultacijose Europos 
Komisijai. Dėl šių priežasčių tikslinga šioje 
direktyvoje numatyti telefono pokalbių 
arba elektroninių pranešimų, susijusių su 
klientų pavedimais, įrašymo bendrosios 
tvarkos principus;

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija ir pateisinamas siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą, didinti rinkos 
priežiūrą ir teisinį tikrumą investicinių 
įmonių ir jų klientų naudai. Tokių įrašų 
svarba taip pat paminėta 2010 m. liepos 
29 d. Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto paskelbtose 
techninėse konsultacijose Europos 
Komisijai. Dėl šių priežasčių tikslinga šioje 
direktyvoje numatyti telefono pokalbių 
arba elektroninių pranešimų, susijusių su 
klientų pavedimais, įrašymo bendrosios 
tvarkos principus. Reglamentuojant 
mažmeninių klientų ir finansų įstaigų 
tarpusavio pranešimus, derėtų leisti 
valstybėms narėms, kurių teritorijoje 
įsteigtos atitinkamos finansinės įstaigos ir 
veikia jų filialai, vietoje to pripažinti 
tinkamus tokių pranešimų įrašus raštu; 

Or. en

Pakeitimas 256
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) prekybos technologijų naudojimas 
pastarąjį dešimtmetį smarkiai plėtojosi, ir 
dabar rinkos dalyviai jas plačiai naudoja. 
Daugelis rinkos dalyvių dabar naudoja 
algoritminę prekybą, kai kompiuteriniu 
algoritmu automatiškai nustatomi 
pavedimo aspektai ir kai žmogiškoji veikla 
ribota arba jos visai nėra. Specialus 
algoritminės prekybos porūšis yra dažni 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriai 

(44) prekybos technologijų naudojimas 
pastarąjį dešimtmetį smarkiai plėtojosi, ir 
dabar rinkos dalyviai jas plačiai naudoja. 
Daugelis rinkos dalyvių dabar naudoja 
algoritminę prekybą, kai kompiuteriniu 
algoritmu automatiškai nustatomi 
pavedimo aspektai ir kai žmogiškoji veikla 
ribota arba jos visai nėra. Specialus 
algoritminės prekybos porūšis yra dažni 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriai 
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(angl. high frequency trading), kuriuos 
vykdant prekybos sistema dideliu greičiu 
analizuoja iš rinkos gautus duomenis arba 
signalus ir per labai trumpą laiką, 
atsižvelgdama į tą analizę, siunčia arba 
atnaujina didelį pavedimų skaičių. Dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
paprastai prekiautojai vykdo naudodami 
prekybai savo nuosavas lėšas, ir, užuot 
buvę atskira strategija, jie vykdomi 
naudojant modernias technologijas siekiant 
įgyvendinti įprastesnes prekybos 
strategijas, pvz., rinkos formavimo arba 
arbitražo;

(angl. high frequency trading), kuriuos 
vykdant prekybos sistema dideliu greičiu, 
paprastai per milisekundes arba 
mikrosekundes, analizuoja iš rinkos gautus 
duomenis arba signalus ir per labai trumpą 
laiką, atsižvelgdama į tą analizę, siunčia 
arba atnaujina didelį pavedimų skaičių. 
Dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos 
sandorius paprastai prekiautojai vykdo 
naudodami prekybai savo nuosavas lėšas, 
ir, užuot buvę atskira strategija, jie 
vykdomi naudojant modernias 
technologijas siekiant įgyvendinti 
įprastesnes prekybos strategijas, pvz., 
rinkos formavimo arba arbitražo;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas sparčiosios prekybos klausimu.

Pakeitimas 257
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) sparčioji prekyba apskritai turi būti 
vertinama kaip natūralus technologinės 
pažangos ir tobulesnių verslo modelių 
elementas. Moksliniai tyrimai apskritai 
pateisina sparčiąją prekybą tuo, kad ji 
didina likvidumą ir mažina nestabilumą. 
Taip pat prieita išvados, kad naujoji 
technologija, kaip ir bet kurios kitos 
formos prekyba, gali būti netinkamai 
naudojama piktnaudžiaujant rinka;

Or. en
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Pakeitimas 258
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) naudojant prekybos technologijas 
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 
rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 
klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine 
elektronine prieiga arba remiamo ir 
tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz.,
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti. 
Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip 
pat atsiranda nemažai galimos rizikos, 
pvz., didesnė rizika, kad prekybos vietų 
sistemos bus pernelyg apkrautos dėl didelio 
pavedimų skaičiaus, rizika, kad naudojant 
algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be to, kyla 
rizika, kad algoritminės prekybos sistemos 
pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, 
dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu 
rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba dažni trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriai naudojami netinkamai, 
jie gali būti naudojami įvairių formų 
piktnaudžiavimo tikslais;

(46) naudojant prekybos technologijas
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 
rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 
klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine 
elektronine prieiga arba remiamo ir 
tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Sparčioji prekyba rinkose padidina 
prekybos apimtį, bet beveik nepadidina 
įvykdomo likvidumo, nes kotiruotės 
pavedimų knygoje išlieka tik keletui 
milisekundžių, o panaikintų pavedimų 
dalis labai didelė. Šiek tiek mažesnis 
kainų skirtumas neatsveria to, kad maža 
pavedimų tomis kainomis apimtis, 
pavedimai išlieka trumpam ir mažos 
atsargos. Yra duomenų, kad dėl šių 
prekybos technologijų atsiranda nemažai 
rizikos, pvz., didesnė rizika, kad prekybos 
vietų sistemos bus pernelyg apkrautos dėl 
didelio pavedimų skaičiaus, rizika, kad 
naudojant algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be kita ko, yra 
duomenų, kad sparčiosios prekybos 
technologija suteikdama savo 
naudotojams informacinį pranašumą 
galėjo prisidėti prie to, kad instituciniai 
investuotojai, pvz., pensijų fondai, 
daugiau naudojasi šešėliniu likvidumu, 
siekdami išvengti galimo neigiamo 
poveikio pavedimo vykdymo kainoms, kai 
jų pavedimus aptinka sparčiųjų sandorių 
prekiautojai. Be to, kyla rizika, kad 
algoritminės prekybos sistemos pernelyg 
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jautriai reaguos į rinkos įvykius, dėl to gali 
padidėti nestabilumas, jeigu rinkoje jau 
prieš tai buvo kokia nors problema. Be to, 
taip gautas sparčiosios prekybos pelnas 
pasiekiamas kitų investuotojų, pvz., 
taupančių pensijai, sąskaita. Galiausiai 
jeigu algoritminė prekyba arba dažni 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriai 
naudojami netinkamai, jie gali būti 
naudojami įvairių formų piktnaudžiavimo 
tikslais. Tokia rizika sukuria dideles su 
sparčiąją prekyba susijusias 
infrastruktūros ir priežiūros sąnaudas; 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad sparčioji prekyba suteikia prekiautojams informacinį pranašumą kitų 
subjektų sąskaita. Šis pranašumas pirmiausiai susijęs su greičiu, kuriuo informacija gali būti 
perimta ir paversta pavedimais bei pavedimų panaikinimais arba pakeitimais.   Todėl didelius 
pavedimus pateikiantiems instituciniams investuotojams tenka dalyvauti „ginklavimosi 
varžybose“, kas jiems ir jų galutiniams klientams brangiai kainuoja, arba bandyti išvengti 
sparčiosios prekybos pereinant prie platformų, kurios sparčiųjų snadorių prekiautojams 
neprieinamos arba kuriose galima geriau paslėpti pavedimus.  

Pakeitimas 259
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) naudojant prekybos technologijas 
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 
rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 
klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine 
elektronine prieiga arba remiamo ir 
tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 

(46) naudojant prekybos technologijas 
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 
rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 
klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine 
elektronine prieiga arba remiamo ir 
tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
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likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip 
pat atsiranda nemažai galimos rizikos, 
pvz., didesnė rizika, kad prekybos vietų 
sistemos bus pernelyg apkrautos dėl didelio 
pavedimų skaičiaus, rizika, kad naudojant 
algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be to, kyla 
rizika, kad algoritminės prekybos sistemos 
pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, 
dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu 
rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba dažni trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriai naudojami 
netinkamai, jie gali būti naudojami 
įvairių formų piktnaudžiavimo tikslais;

likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip 
pat atsiranda nemažai galimos rizikos, 
pvz., didesnė rizika, kad prekybos vietų 
sistemos bus pernelyg apkrautos dėl didelio 
pavedimų skaičiaus, rizika, kad naudojant 
algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be to, kyla 
rizika, kad algoritminės prekybos sistemos 
pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, 
dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu 
rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Nepaisant išdėstytų argumentų 
ir dalyvavimo rinkoje metodo,
draudžiamas piktnaudžiavimas. 
Piktnaudžiavimui rinka skirta
Piktnaudžiavimo rinka direktyva 
(2004/109/EB);

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodė Europos Komisija, technologiniai pokyčiai gali būti palankūs ir nepalankūs 
rinkoms.  Tačiau piktnaudžiavimas rinka neturi būti siejamas tik su subjektais, savo veiklai 
rinkose naudojančiais pažangios programinės įrangos technologijas.  Piktnaudžiavimas rinka 
galimas bet kuriame lygmenyje. Taigi siekiant pateikti visapusišką apžvalgą būtina nuoroda į 
Piktnaudžiavimo rinka direktyvą ir atskirai spręsti konkrečius poreikius kiekviename
lygmenyje.

Pakeitimas 260
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) naudojant prekybos technologijas 
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 
rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 

(46) naudojant sparčiosios prekybos 
technologijas padidėjo investuotojų 
vykdomos prekybos sparta, pajėgumas ir 
sudėtingumas. Dėl jų rinkos dalyviai galėjo 
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klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine 
elektronine prieiga arba remiamo ir 
tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip 
pat atsiranda nemažai galimos rizikos, 
pvz., didesnė rizika, kad prekybos vietų 
sistemos bus pernelyg apkrautos dėl didelio 
pavedimų skaičiaus, rizika, kad naudojant 
algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be to, kyla 
rizika, kad algoritminės prekybos sistemos 
pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, 
dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu 
rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba dažni trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriai naudojami netinkamai,
jie gali būti naudojami įvairių formų 
piktnaudžiavimo tikslais;

sudaryti sąlygas savo klientams patekti į 
rinkas naudojantis jų prekybos sistemomis, 
tiesiogine elektronine prieiga arba remiamo 
ir tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių sparčiosios prekybos 
technologijų taip pat atsiranda nemažai 
galimos rizikos, pvz., didesnė rizika, kad 
prekybos vietų sistemos bus pernelyg 
apkrautos dėl didelio pavedimų skaičiaus, 
rizika, kad naudojant algoritminę prekybą 
bus sukurta besidubliuojančių arba 
klaidingų pavedimų arba kitaip sutriks jos 
funkcijos, kad rinkoje gali kilti sąmyšis. Be 
to, kyla rizika, kad algoritminės prekybos 
sistemos pernelyg jautriai reaguos į rinkos 
įvykius, dėl to gali padidėti nestabilumas, 
jeigu rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba sparčioji prekyba 
naudojamos netinkamai, jos gali būti
naudojamos įvairių formų 
piktnaudžiavimo tikslais. Kita vertus, kaip 
parodė daugelis mokslinių tyrimų, 
sparčioji prekyba mažina nestabilumą ir 
padeda geriau formuoti kainas įvairiose 
rinkos vietose;

Or. en

Pakeitimas 261
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) naudojant prekybos technologijas 
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 

(46) naudojant prekybos technologijas 
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 
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rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 
klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine
elektronine prieiga arba remiamo ir 
tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip 
pat atsiranda nemažai galimos rizikos, 
pvz., didesnė rizika, kad prekybos vietų 
sistemos bus pernelyg apkrautos dėl didelio 
pavedimų skaičiaus, rizika, kad naudojant 
algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be to, kyla 
rizika, kad algoritminės prekybos sistemos 
pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, 
dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu 
rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba dažni trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriai naudojami netinkamai,
jie gali būti naudojami įvairių formų 
piktnaudžiavimo tikslais;

rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 
klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine prieiga
prie rinkos, nekontroliuojama tiesiogine 
prieiga prie rinkos arba remiama prieiga.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip 
pat atsiranda nemažai galimos rizikos, 
pvz., didesnė rizika, kad prekybos vietų 
sistemos bus pernelyg apkrautos dėl didelio 
pavedimų skaičiaus, rizika, kad naudojant 
algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be to, kyla 
rizika, kad algoritminės prekybos sistemos 
pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, 
dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu 
rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba sparčioji prekyba 
naudojamos netinkamai, jos gali būti
naudojamos įvairių formų 
piktnaudžiavimo tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į tiesioginę elektroninę prieigą turėtų būti pakeistos nuorodomis į „tiesioginę 
prieigą prie rinkos“, kad būtų suderinta su 2012 m. vasario mėn. paskelbtomis EVPRI 
techninėmis gairėmis „Dėl prekybos platformų, investicinių įmonių ir kompetentingų 
institucijų automatizuotoje prekybos aplinkoje taikytinų sistemų ir kontrolės priemonių“ 
ESMA/2012 /122 (EN).

Pakeitimas 262
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) 2012 m. vasario mėn. paskelbtos 
EVPRI techninės gairės „Dėl prekybos 
platformų, investicinių įmonių ir 
kompetentingų institucijų automatizuotoje 
prekybos aplinkoje taikytinų sistemų ir 
kontrolės priemonių“ (EVPRI/2012 /122) 
turėtų būti naudojamos kaip visapusiškas 
teisiškai privalomų priemonių nustatymo 
šioje Direktyvoje pagrindas, siekiant 
stiprinti rinkų atsparumą atsižvelgiant į 
naują prekybos technologiją. Svarbu, kad 
EVPRI turėtų įgaliojimus pateikti naujas 
gaires ateityje, kad būtų laiku 
atsižvelgiama į sparčius prekybos 
technologijų pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 263
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46 a) siekdamos reaguoti į technologijų 
pokyčius, reguliuojamos rinkos ir DPS 
įdiegė sistemos apsaugos ir kontrolės 
priemones. Siekdama reaguoti į pirmiau 
minėtą riziką, susijusią su technologiškai 
pažangia prekyba, EVPRI pasiūlė gaires, 
skirtas Europos lygmeniu suderinti 
organizuotoms rinkoms ir investicinėms 
įmonėms taikomus reikalavimus 
(EVPRI/2012 /122). Nors reikalavimai 
išdėstyti reguliuojamoms rinkoms, DPS, 
OPS ir rinkas administruojančioms 
investicinėms įmonėms, reikia paaiškinti, 
kad itin svarbi rizikos kontrolė pateikiant 
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pavedimą, nes didelė dalis atsakomybės už 
riziką prisiimama šiame etape;

Or. en

Pagrindimas

FPRD atsižvelgiama į poreikį stiprinti apsaugos ir kontrolės priemones, taikomas 
reguliuojamoms rinkoms, DPS, OPS, tačiau itin svarbu, kad rizikos kontrolė būtų taikoma jau 
pateikiant pavedimą. Nepakanka, kad kontrolės priemonės būtų taikomos tik prekybos arba 
tarpuskaitos vietoje. Reikia siekti, kad kontrolės priemonės būtų kiekviename prekybos ir 
tarpuskaitos ciklo etape.  Todėl svarbu pabrėžti tinkamų kontrolės priemonių poreikį. Į tai 
atsižvelgiama EVPRI gairėse dėl sistemų ir kontrolės priemonių.

Pakeitimas 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams.
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos 
sandorius vykdančioms įmonėms būtų
išduodamas veiklos leidimas, kai jos yra 
tiesioginės prekybos vietos narės. Taip 
turėtų būti užtikrinta, kad joms būtų 
taikomi direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos;

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams.
Pageidautina užtikrinti, kad algoritminė ir 
sparčioji prekyba būtų laikomos 
investicinėmis paslaugomis arba veikla,
be kita ko, kai ji vykdoma savo sąskaita.
Taip turėtų būti užtikrinta, kad šią veiklą 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
investicinės įmonės veiklos leidimas ir
joms būtų taikomi direktyvoje nustatyti 
organizaciniai reikalavimai ir jos būtų 
tinkamai prižiūrimos;

Or. en
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Pagrindimas

Reikia užtikrinti aukščiau pateiktos konstauojamosios dalies ir pasiūlytos FPRD 17 straipsnio 
suderinamumą ne tik sparčiosios prekybos, bet ir automatizuotos prekybos klausimais, taip 
pat paaiškinti, kad įmonėms reikalingas leidimas, nes ši veikla laikoma investicinėmis 
paslaugomis. Iš tiesų automatizuota prekyba, vykdoma naudojantis netiesiogine prieiga prie 
prekybos vietų, kelia mažiau grėsmės finansų rinkoms ir stabilumui nei automatizuota 
prekyba, kurią vykdo tiesioginis prekybos vietos narys. (ECB siūlymas).

Pakeitimas 265
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams.
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos 
sandorius vykdančioms įmonėms būtų
išduodamas veiklos leidimas, kai jos yra 
tiesioginės prekybos vietos narės. Taip 
turėtų būti užtikrinta, kad joms būtų 
taikomi direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos;

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams.
Pageidautina užtikrinti, kad algoritminė ir 
sparčioji prekyba būtų laikomos 
investicinėmis paslaugomis arba veikla,
be kita ko, kai ji vykdoma savo sąskaita.
Taip turėtų būti užtikrinta, kad šią veiklą 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
investicinės įmonės veiklos leidimas ir
joms būtų taikomi direktyvoje nustatyti 
organizaciniai reikalavimai ir jos būtų 
tinkamai prižiūrimos;

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti aukščiau pateiktos konstauojamosios dalies ir pasiūlytos FPRD 17 straipsnio 
suderinamumą ne tik sparčiosios prekybos, bet ir automatizuotos prekybos klausimais, taip 
pat paaiškinti, kad įmonėms reikalingas leidimas, nes ši veikla laikoma investicinėmis 
paslaugomis. Iš tiesų automatizuota prekyba, vykdoma naudojantis netiesiogine prieiga prie 
prekybos vietų, kelia mažiau grėsmės finansų rinkoms ir stabilumui nei automatizuota 
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prekyba, kurią vykdo tiesioginis prekybos vietos narys.

Pakeitimas 266
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos;

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Be to, reikia, kad 
būtų galima aiškiai nustatyti 
automatizuotos prekybos pavedimų 
srautą. Taip turėtų būti užtikrinta, kad 
joms būtų taikomi direktyvoje nustatyti 
organizaciniai reikalavimai ir jos būtų 
tinkamai prižiūrimos;

Or. en

Pagrindimas

Algoritminės ir sparčiosios prekybos sandoriai turi būti aiškiai pažymėti pavedimų knygoje, 
kad prekybos vietos ir reguliavimo institucijos galėtų juos veiksmingai stebėti.

Pakeitimas 267
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos;

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas visų tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos. Taip pat būtų tinkama toliau 
netaikyti remiamos prieigos praktikos 
siekiant išvengti rizikos, kad įmonė, kuri 
netaiko pakankamos kontrolės sistemos, 
paskatintų susidaryti tvarką 
pažeidžiančias sąlygas rinkoje, taip pat 
siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
nustatyti rinkos dalyvius ir patraukti juos 
atsakomybėn už bet kokias tvarką 
pažeidžiančias sąlygas rinkoje, kurias jie 
sukėlė;

Or. en

Pakeitimas 268
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
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įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos;

įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas visų tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos. Taip pat būtų tinkama 
tiesioginės prieigos prie rinkos atžvilgiu 
užtikrinti, kad būtų imtasi visų pagrįstų 
veiksmų siekiant išvengti rizikos, galinčios 
kilti, jei įmonės taikytų nepakankamas 
kontrolės sistemas, be kita ko, kad būtų 
galima nustatyti rinkos dalyvius ir 
patraukti juos atsakomybėn už bet kokias 
tvarką pažeidžiančias sąlygas, kurias jie 
sukėlė;

Or. en

Pakeitimas 269
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams. 
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
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veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos;

veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos. Šiuo atveju, siekiant 
užtikrinti sklandų rinkos veikimą ES 
lygmeniu, EVPRI turėtų atlikti svarbų 
koordinavimo vaidmenį nustatant 
tinkamą kainos pokyčio dydį;

Or. en

Pakeitimas 270
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) siekiant aiškiai nustatyti kiekvieną 
prieigos prie prekybos vietos metodą, 
EVPRI turėtų parengti prieigos prie 
prekybos vietos per registruotą investicinę 
įmonę ir prekybos narį priemonių ir 
metodų sąrašą;  

Or. en

Pakeitimas 271
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) ir įmonės, ir prekybos vietos turėtų 
užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad vykdant 
automatizuotą prekybą rinkoje nekiltų 
sąmyšis ir kad jos nebūtų galima naudoti 

(48) ir įmonės, ir prekybos vietos turėtų 
užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad vykdant 
automatizuotą prekybą rinkoje nekiltų 
sąmyšis ir kad jos nebūtų galima naudoti 
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piktnaudžiavimo tikslais. Prekybos vietos 
taip pat turėtų užtikrinti, kad jų prekybos 
sistemos būtų atsparios ir tinkamai 
išbandytos, kad galėtų atlaikyti didesnius 
pavedimų srautus arba rinkos spaudimą ir 
kad būtų taikomi sistemos išjungikliai, 
skirti prekybai laikinai sustabdyti, jeigu 
būtų staigių ir netikėtų kainų svyravimų;

piktnaudžiavimo tikslais, taip pat kad 
automatizuotos prekybos technologija 
būtų nuodugniai išbandoma prieš 
suteikiant prieigą prie prekybos vietos. 
Prekybos vietos taip pat turėtų užtikrinti, 
kad jų prekybos sistemos būtų atsparios ir 
tinkamai išbandytos, kad galėtų atlaikyti 
didesnius pavedimų srautus arba rinkos 
spaudimą ir kad būtų taikomi sistemos 
išjungikliai, skirti prekybai laikinai ir 
suderintai visose prekybos vietose
sustabdyti, jeigu būtų staigių ir netikėtų 
kainų svyravimų. Prekybos vietos neturėtų 
automatizuotos prekybos operatoriams 
teikti privilegijuotos prieigos prie 
informacijos, nes tai suteikia jiems 
nesąžiningą pranašumą kitų rinkos 
dalyviu atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vietos dažnai suteikia sparčiosios prekybos subjektams trumpą pavedimų knygos 
apžvalgą ir kitą informaciją, kurios negauna kiti rinkos dalyviai. Tai sukuria nelygias veiklos 
sąlygas ir neturėtų būti leidžiama.

Pakeitimas 272
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) prekybos strategijomis, kurias 
taikant pateikiama labai daug pavedimų, 
kurių dauguma panaikinami arba 
uždaromi dienos pabaigoje, galima 
panaudoti didelę dalį prekybos sistemų 
pajėgumų, kitiems rinkos dalyviams 
suteikiant nedaug veiksmingo likvidumo. 
Taigi būtina užtikrinti, kad prekybos 
vietose taikomų mokesčių sistemos būtų 
skaidrios, nediskriminuojančios ir 
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sąžiningos ir kad jos būtų sukurtos taip, 
jog skatintų perkelti infrastruktūros 
sąnaudas klientams proporcingai pagal jų 
naudojamą prekybos sistemos pajėgumą 
ir užtikrinti tvarkingas sąlygas rinkose. 
Todėl derėtų užtikrinti, kad būtų taikomi 
didesni mokesčiai už tokias operacijas, kai 
naudojama daug pranešimų arba 
panaikinama daug pavedimų, palyginti su 
įvykdytais pavedimais, nes tai galėtų 
sukelti tokias tvarką pažeidžiančias 
sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Daug institucinių investuotojų teigia, kad sparčioji prekyba teikia mažai naudingo likvidumo, 
nors dažnai atgauna „permokas“ tariamai už šios funkcijos vykdymą.

Pakeitimas 273
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) taip pat būtina užtikrinti, kad 
prekybos vietose taikomų mokesčių 
sistemos būtų skaidrios, 
nediskriminuojančios ir sąžiningos ir kad 
jos nebūtų sukurtos taip, jog skatintų 
atsirasti tvarką pažeidžiančias rinkos 
sąlygas. Taigi reguliuojamose rinkos 
turėtų būti taikomos mokesčių sistemos, 
kuriomis siekiama skatinti mažesnį 
sistemos pranešimų ir įvykdytų sandorių 
santykį. Jose būtų galima numatyti didelio 
panaikintų pavedimų kiekio ribas, nuo 
kurių taikomi aukštesni mokesčiai, arba 
mokesčiai už kiekvieną pranešimą;

Or. en



PE489.463v01-00 52/130 AM\901763LT.doc

LT

Pakeitimas 274
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti 
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis
klientams tiesioginę elektroninę prieigą 
prie rinkų, nes elektroninė prekyba gali 
būti vykdoma per įmonę, teikiančią 
elektroninę prieigą prie rinkų, ir su 
daugeliu kitų panašių rizikos rūšių. Taip
pat reikėtų, kad tiesioginę elektroninę 
prieigą teikiančios įmonės užtikrintų, kad 
šia paslauga besinaudojantys asmenys 
turėtų tinkamą kvalifikaciją ir kad būtų 
nustatytos naudojimosi šia paslauga 
kontrolės priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau 
nustatyti deleguotuosiuose aktuose. Taip 
turėtų būti užtikrinta, kad, kai būtina, 
reikalavimus būtų galima iš dalies 
pakeisti siekiant atsižvelgti į būsimas šios 
srities inovacijas ir pokyčius;

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga uždrausti
klientams tiesioginę elektroninę prieigą 
prie rinkų;

Or. en

Pakeitimas 275
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 

(49) nors ir pripažįstant tiesioginės 
elektroninės prieigos svarbą palengvinant 
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prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti 
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis 
klientams tiesioginę elektroninę prieigą 
prie rinkų, nes elektroninė prekyba gali 
būti vykdoma per įmonę, teikiančią 
elektroninę prieigą prie rinkų, ir su 
daugeliu kitų panašių rizikos rūšių. Taip 
pat reikėtų, kad tiesioginę elektroninę 
prieigą teikiančios įmonės užtikrintų, kad 
šia paslauga besinaudojantys asmenys 
turėtų tinkamą kvalifikaciją ir kad būtų 
nustatytos naudojimosi šia paslauga 
kontrolės priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 
deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius;

investuotojų veiklą ES finansų rinkose, be 
priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti 
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis 
klientams tiesioginę elektroninę prieigą 
prie rinkų, nes elektroninė prekyba gali 
būti vykdoma per įmonę, teikiančią 
elektroninę prieigą prie rinkų, ir su 
daugeliu kitų panašių rizikos rūšių. Taip 
pat reikėtų, kad tiesioginę elektroninę 
prieigą teikiančios įmonės užtikrintų, kad 
šia paslauga besinaudojantys asmenys 
turėtų tinkamą kvalifikaciją ir kad būtų 
nustatytos naudojimosi šia paslauga 
kontrolės priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 
deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius; Būtent aiškiu tikslu numatyti 
nurodytas kontrolės priemones EVPRI po 
konsultacijų su rinkos subjektais 
patvirtino gaires dėl prekybos platformų, 
investicinių įmonių ir kompetentingų 
institucijų automatizuotoje prekybos 
aplinkoje taikytinų sistemų ir kontrolės 
priemonių (ESMA/456 /122). Tai 
teigiamas pokytis;

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginė elektroninė prieiga yra svarbi šiuolaikinės prekybos aplinkos dalis daugelyje 
reguliuojamų rinkų ir DPS ES ir už jos ribų. Esant tinkamai kontrolei, ji suteikia 
investuotojams ir rinkos dalyviams pasirinkimą spręsti, kaip ir kur prekiauti finansinėms 
priemonėmis. EVPRI bendradarbiavo su rinkos dalyviais parengdama aiškias ir naudingas 
gaires, kurios nurodo praktinį būdą, kaip prekybos vietos gali elgtis su tiesiogine elektronine 
prieiga. 

Pakeitimas 276
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti 
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis 
klientams tiesioginę elektroninę prieigą 
prie rinkų, nes elektroninė prekyba gali 
būti vykdoma per įmonę, teikiančią 
elektroninę prieigą prie rinkų, ir su 
daugeliu kitų panašių rizikos rūšių. Taip 
pat reikėtų, kad tiesioginę elektroninę
prieigą teikiančios įmonės užtikrintų, kad 
šia paslauga besinaudojantys asmenys 
turėtų tinkamą kvalifikaciją ir kad būtų 
nustatytos naudojimosi šia paslauga 
kontrolės priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 
deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius;

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti 
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis 
klientams tiesioginę prieigą prie rinkų.
Taip pat reikėtų, kad tiesioginę prieigą
prieigą prie rinkų teikiančios įmonės 
užtikrintų, kad šia paslauga 
besinaudojantys asmenys turėtų tinkamą 
kvalifikaciją ir kad būtų nustatytos 
naudojimosi šia paslauga kontrolės 
priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 
deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 277
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis 
klientams tiesioginę elektroninę prieigą 

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, būtų užtikrinta, kad 
būtų nustatytos veiksmingos kontrolės
priemonės, susijusios su investicinėmis 
įmonėmis, teikiančiomis klientams 
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prie rinkų, nes elektroninė prekyba gali 
būti vykdoma per įmonę, teikiančią
elektroninę prieigą prie rinkų, ir su 
daugeliu kitų panašių rizikos rūšių. Taip 
pat reikėtų, kad tiesioginę elektroninę
prieigą teikiančios įmonės užtikrintų, kad 
šia paslauga besinaudojantys asmenys 
turėtų tinkamą kvalifikaciją ir kad būtų 
nustatytos naudojimosi šia paslauga 
kontrolės priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 
deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius;

tiesioginę prieigą prie rinkų, nes 
elektroninė prekyba gali būti vykdoma per 
įmonę, teikiančią tiesioginę prieigą prie 
rinkų. Taip pat reikėtų, kad tiesioginę 
prieigą prie rinkos teikiančios įmonės 
užtikrintų, kad šia paslauga 
besinaudojantys asmenys turėtų tinkamą 
kvalifikaciją ir kad būtų nustatytos 
naudojimosi šia paslauga kontrolės 
priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 
deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 278
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti 
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis 
klientams tiesioginę elektroninę prieigą 
prie rinkų, nes elektroninė prekyba gali 
būti vykdoma per įmonę, teikiančią 
elektroninę prieigą prie rinkų, ir su 
daugeliu kitų panašių rizikos rūšių. Taip 
pat reikėtų, kad tiesioginę elektroninę
prieigą teikiančios įmonės užtikrintų, kad 
šia paslauga besinaudojantys asmenys 
turėtų tinkamą kvalifikaciją ir kad būtų 
nustatytos naudojimosi šia paslauga 
kontrolės priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 

(49) be priemonių, susijusių su algoritmine 
prekyba ir dažnais trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriais, tikslinga įtraukti 
kontrolės priemones, susijusias su 
investicinėmis įmonėmis, teikiančiomis 
klientams tiesioginę prieigą prie rinkų, nes 
elektroninė prekyba gali būti vykdoma per 
įmonę, teikiančią elektroninę prieigą prie 
rinkų, ir su daugeliu kitų panašių rizikos 
rūšių. Taip pat reikėtų, kad tiesioginę 
prieigą prie rinkos teikiančios įmonės 
užtikrintų, kad šia paslauga 
besinaudojantys asmenys turėtų tinkamą 
kvalifikaciją ir kad būtų nustatytos 
naudojimosi šia paslauga kontrolės 
priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau nustatyti 
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deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius;

deleguotuosiuose aktuose. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad, kai būtina, reikalavimus 
būtų galima iš dalies pakeisti siekiant 
atsižvelgti į būsimas šios srities inovacijas 
ir pokyčius;

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į tiesioginę elektroninę prieigą turėtų būti pakeistos nuorodomis į „tiesioginę 
prieigą prie rinkos“, kad būtų suderinta su 2012 m. vasario mėn. paskelbtomis EVPRI 
techninėmis gairėmis „Dėl prekybos platformų, investicinių įmonių ir kompetentingų 
institucijų automatizuotoje prekybos aplinkoje taikytinų sistemų ir kontrolės priemonių“ 
ESMA/2012 /122 (EN).

Pakeitimas 279
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę. 
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių. Be to, būtina 

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę. 
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių. Be to, būtina 
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įforminti ir patobulinti prekybos vietų 
keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą 
dėl konkrečios priemonės, kuria 
prekiaujama skirtingose vietose, išskirtinių 
sąlygų atvejais;

papildomai įforminti ir patobulinti 
prekybos vietų keitimąsi informacija ir 
bendradarbiavimą dėl konkrečios 
priemonės, kuria prekiaujama skirtingose 
vietose. Taigi pirminė prekybos vieta 
turėtų būti paskirta bendrai atsakinga už 
tikralaikę priežiūrą, o pirminė ir antrinės 
prekybos vietos turėtų privalėti 
bendradarbiauti. Pirminei prekybos vietai 
neturėtų būti leista verslo tikslais naudotis 
antrinių prekybos vietų informacija. 
Siekiant išvengti interesų konflikto arba 
manipuliavimo rinka turi būti nustatyta 
„geležinė uždanga“ arba etiniai barjerai 
tarp pirminės prekybos vietos verslo ir 
priežiūros padalinių. Antrinei prekybos 
vietai derėtų leisti naudoti bet kokia 
priežiūros technologiją, kuri leidžia jai 
laikytis savo prievolių pagal šią direktyvą 
ir Reglamentą (ES) Nr. ../.... [PRR], 
neatsižvelgiant į pirminės prekybos vietos 
naudojamas technologijas; 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl rinkų susiskaidymo naudojant kelias rinkas apimančias strategijas padaugėjo 
galimybių piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis, šių rinkos priežiūros funkcijas atliekantys 
organai turi bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad būtų galima nustatyti ir tokias keliose 
rinkose taikomas strategijas. Pirminė prekybos vieta turi geriausias galimybes prisiimti 
bendrą atsakomybę, nes jai labiau prieinama emitento platinama informacija. Tai užpildys 
nustatymo spragą susiskaidžiusioje prekybos aplinkoje.

Pakeitimas 280
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
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interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę.
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių. Be to, būtina 
įforminti ir patobulinti prekybos vietų 
keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą 
dėl konkrečios priemonės, kuria 
prekiaujama skirtingose vietose, išskirtinių 
sąlygų atvejais;

interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę.
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių.  Be to, būtina
papildomai įforminti ir patobulinti 
prekybos vietų keitimąsi informacija ir 
bendradarbiavimą dėl konkrečios 
priemonės, kuria prekiaujama skirtingose 
vietose. Taigi pirminės prekybos vietos 
kompetentinga institucija turėtų būti 
paskirta bendrai atsakinga už tikralaikę 
priežiūrą, o pirminė ir antrinės prekybos 
vietos turėtų privalėti bendradarbiauti;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl rinkų susiskaidymo naudojant kelias rinkas apimančias strategijas padaugėjo 
galimybių piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis, šių rinkos priežiūros funkcijas atliekantys 
organai turi bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad būtų galima nustatyti tokias keliose 
rinkose taikomas strategijas. Pirminės prekybos vietos kompetentinga institucija turi 
geriausias galimybes prisiimti bendrą atsakomybę, nes jai labiau prieinama emitento 
platinama informacija. Antrinės rinkos turi privalėti bendradarbiauti.

Pakeitimas 281
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę. 
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių. Be to, būtina 
įforminti ir patobulinti prekybos vietų 
keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą 
dėl konkrečios priemonės, kuria 
prekiaujama skirtingose vietose, išskirtinių 
sąlygų atvejais;

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę. 
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo. Be to, būtina įforminti ir 
patobulinti prekybos vietų keitimąsi 
informacija ir bendradarbiavimą dėl 
konkrečios priemonės, kuria prekiaujama 
skirtingose vietose, išskirtinių sąlygų 
atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Visos rinkos turėtų sustabdyti prekybą vienu metu, kad būtų išsaugotas rinkos vientisumas ir 
vienodos visų prekybos vietų veiklos sąlygos.

Pakeitimas 282
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) šiuo metu ES veikia daugybė (50) šiuo metu ES veikia daugybė 
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prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę.
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių. Be to, būtina 
įforminti ir patobulinti prekybos vietų
keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą 
dėl konkrečios priemonės, kuria 
prekiaujama skirtingose vietose, išskirtinių 
sąlygų atvejais;

prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę.
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių. Be to, būtina 
įforminti ir patobulinti keitimąsi 
informacija ir bendradarbiavimą dėl 
konkrečios priemonės, kuria prekiaujama 
skirtingose vietose. Tuo tikslu pirminė 
prekybos vieta turėtų būti atsakinga už 
tikralaikę visų pavedimų knygų priežiūrą 
pirminėje ir antrinėse prekybos vietose;

Or. en

Pagrindimas

Dėl prekybos susiskaidymo, kurį sąlygojo FPRD įgyvendinimas, atsirado daugiau galimybių 
piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis naudojant kelias rinkas apimančias strategijas. Nėra 
tikralaikės priežiūros funkcijas atliekančios įstaigos, kuri stebėtų visą prekybą vienos rūšies
akcijomis – šios funkcijos neatlieka nei prekybos vietos, nei kompetentingos institucijos. Šią 
spragą būtina užpildyti. Tai turėtų atlikti pirminės prekybos vietos priežiūros organas. Jam 
prieinamiausia emitento platinama informacija.

Pakeitimas 283
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
suderinti prekybos kitose prekybos vietose 
padarinių procesą, jeigu viena prekybos 
vieta nusprendžia laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę. 
Siekiant teisinio tikrumo ir tinkamai spręsti 
interesų konfliktus, kai priimami 
sprendimai laikinai sustabdyti arba 
pašalinti iš prekybos finansinę priemonę, 
turėtų būti užtikrinta, kad jeigu viena 
reguliuojama rinka arba DPS sustabdo 
prekybą dėl informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimo, 
kitos rinkos arba sistemos taip pat laikosi 
to sprendimo, išskyrus atvejus, kai tolesnis 
prekybos vykdymas gali būti pateisinamas 
dėl išskirtinių aplinkybių. Be to, būtina 
įforminti ir patobulinti prekybos vietų 
keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą 
dėl konkrečios priemonės, kuria 
prekiaujama skirtingose vietose, išskirtinių 
sąlygų atvejais;

(50) šiuo metu ES veikia daugybė 
prekybos vietų, tarp kurių yra nemažai 
prekybai tapačių priemonių. Siekiant 
sumažinti galimą riziką investuotojų 
interesams, būtina įforminti ir labiau 
koordinuoti prekybos kitose prekybos 
vietose padarinių procesą, jeigu viena 
prekybos vieta nusprendžia laikinai
sustabdyti arba pašalinti iš prekybos 
finansinę priemonę. Siekiant teisinio 
tikrumo ir tinkamai spręsti interesų 
konfliktus, kai priimami sprendimai 
laikinai sustabdyti arba pašalinti iš 
prekybos finansinę priemonę, turėtų būti 
užtikrinta, kad jeigu viena reguliuojama 
rinka arba DPS sustabdo prekybą dėl 
informacijos apie emitentą arba finansinę 
priemonę neatskleidimo, kitos rinkos arba 
sistemos taip pat informuojamos apie šį 
sprendimą ir laikosi jo, išskyrus atvejus, 
kai tolesnis prekybos vykdymas gali būti 
pateisinamas dėl išskirtinių aplinkybių. Be 
to, būtina įforminti ir patobulinti prekybos 
vietų keitimąsi informacija ir 
bendradarbiavimą dėl konkrečios 
priemonės, kuria prekiaujama skirtingose 
vietose, išskirtinių sąlygų atvejais;

Or. en

Pakeitimas 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51a) yra daug būdų, kuriais 
sumažinamas investuotojų pelnas, pvz., 
mokesčiai, sąnaudos ir kiti atskaitymai; 
Jie gali būti daugiasluoksniai, kad nebūtų 
akivaizdūs arba kad kitame sluoksnyje ar 
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pakete jie net būtų nurodomi jau kaip 
investicija, todėl investuotojams sunku 
suvokti bendrą atskaitymų apimtį. Taigi 
būtina, kad visi atskaitymai būtų nurodyti 
bendruoju lygmeniu, o investuotojams 
būtų parodytas ilgalaikis poveikis pelnui, 
pateikiant tiesioginį investuotojo pelno 
palyginimą su atskaitymų suma. Ši 
informacija turėtų būti pateikta prieš 
investiciją, remiantis pagrįsta prognoze, 
ir, bent kartą per metus, kiekvienai 
atliktai investicijai. EVPRI turėtų pateikti 
gaires dėl tinkamo prognozių ir 
pristatymo pavidalo; 

Or. en

Pakeitimas 286
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos teikia
konsultacijas dėl investavimo ir ar
investicinės įmonės siūlys klientams
periodišką jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams
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galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga 
teikiama nepriklausomai. Siekiant 
padidinti investuotojų apsaugą ir aiškumą 
klientams dėl jų gaunamos paslaugos,
tikslinga dar labiau apriboti galimybę 
įmonėms priimti ar gauti paskatas iš 
trečiųjų šalių, visų pirma iš emitentų arba
produktų teikėjų, kai jos konsultacijų dėl 
investavimo paslaugą ir portfelio valdymo 
paslaugą teikia nepriklausomai. Tokiais 
atvejais turėtų būti leidžiama gauti tik 
nedidelę nepiniginę naudą, pvz., mokymą 
apie produktų ypatybes, laikantis sąlygos, 
kad tokia nauda nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui siekti kuo didesnės 
naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB;

galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja apie tai, kad priimta 
arba gauta trečiosios šalies paskata.
Teikdama portfelio valdymo paslaugas 
investicinė įmonė už klientams teikiamą 
paslaugą nepriima ir negauna mokesčių,
komisinių atlygių arba kokios nors 
piniginės naudos, kurią moka arba teikia 
bet kokia trečioji šalis arba trečiosios 
šalies vardu veikiantis asmuo, išskyrus 
atvejus, kai klientas buvo deramai 
informuotas apie tokius mokesčius, 
komisinius atlygius arba piniginę naudą 
prieš teikiant atitinkamą paslaugą arba kai 
tie mokesčiai, komisiniai atlygiai arba 
piniginė nauda yra naudingi pirmiausiai 
klientui;

Or. en

Pagrindimas

Piniginių paskatų nederėtų drausti, jei jo nekenkia investicinių įmonių gebėjimui siekti kuo 
didesnės naudos savo klientams, kaip išsamiau išaiškinta Direktyvos 2006/73/EB 26 
straipsnyje. Nepiniginė nauda labai padeda turto valdytojams priimti sprendimus dėl 
investicijų, jai taikomas FPRD antro lygio reikalavimas, kad ji turi didinti paslaugų kokybę. 
Paskatų naudojimui visais atvejais turėtų aiškiai pritarti klientas.

Pakeitimas 287
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
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konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą 
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais 
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą, pvz., mokymą apie 
produktų ypatybes, laikantis sąlygos, kad
tokia nauda nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui siekti kuo didesnės
naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB;

konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai ir ar investicinės įmonės 
siūlys klientams periodišką jiems 
rekomenduojamos finansinės priemonės 
tinkamumo vertinimą. Taip pat tikslinga 
reikalauti, kad investicinės įmonės 
paaiškintų savo klientams jiems teikiamų 
rekomendacijų priežastis. Siekiant 
papildomai apibrėžti konsultacijų dėl 
investavimo teikimo reguliavimo sistemą 
kartu paliekant investicinėms įmonėms ir 
klientams galimybę rinktis, tikslinga 
nustatyti šios paslaugos teikimo sąlygas, 
kai įmonės klientus informuoja, kad 
paslauga teikiama nepriklausomai. Siekiant 
padidinti investuotojų apsaugą ir aiškumą 
klientams dėl jų gaunamos paslaugos, 
tikslinga uždrausti įmonėms mokėti 
paskatas trečiosioms šalims ar gauti 
paskatas iš trečiųjų šalių, visų pirma iš 
emitentų, klientų naudai pavedimus 
vykdančių įmonių arba produktų teikėjų, 
kai tai susiję su konsultacijų dėl 
investavimo paslauga, portfelio valdymu 
arba pardavimams mažmeniniams 
klientams neteikiant jiems konsultacijų.
Tokiais atvejais turėtų būti leidžiama gauti 
tik nedidelę nepiniginę naudą, pvz., 
mokymą apie produktų ypatybes, o portfelį 
valdančioms įmonėms – paslaugas, 
susijusias su pavedimų vykdymu ir 
analize, laikantis sąlygos, kad tokios 
paslaugos nekenkia arba negali pakenkti
investicinių įmonių gebėjimui veikti 
siekiant kuo didesnės naudos savo 
klientams, kaip išsamiau išaiškinta 
Direktyvoje 2006/73/EB;

Or. en

Pagrindimas

Jungtinė Karalystė nustatė aukštesnius vartotojų apsaugos standartus Mažmeninio platinimo 
persvarstymo pavidalu. ES bendrosios rinkos labui ir siekiant suteikti apsaugą visiems ES 
vartotojams bei vienodas finansinių konsultantų veiklos sąlygas, derėtų taikyti šiuos 
aukštesnius standartus visoje FPRD.
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Pakeitimas 288
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą 
klientams dėl jų gaunamos paslaugos, 
tikslinga dar labiau apriboti galimybę 
įmonėms priimti ar gauti paskatas iš 
trečiųjų šalių, visų pirma iš emitentų arba 
produktų teikėjų, kai jos konsultacijų dėl 
investavimo paslaugą ir portfelio valdymo 
paslaugą teikia nepriklausomai. Tokiais 
atvejais turėtų būti leidžiama gauti tik 
nedidelę nepiniginę naudą, pvz., mokymą 
apie produktų ypatybes, laikantis sąlygos, 
kad tokia nauda nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui siekti kuo didesnės 
naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB;

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar
konsultacijos dėl investavimo teikiamos 
priėmus arba gavus trečiosios šalies 
paskatas ir ar investicinės įmonės siūlo 
klientams periodišką jiems 
rekomenduojamos finansinės priemonės 
tinkamumo vertinimą. Taip pat tikslinga 
reikalauti, kad investicinės įmonės 
paaiškintų savo klientams jiems teikiamų 
rekomendacijų priežastis. Siekiant 
papildomai apibrėžti konsultacijų dėl 
investavimo teikimo reguliavimo sistemą 
kartu paliekant investicinėms įmonėms ir 
klientams galimybę rinktis, tikslinga 
nustatyti šios paslaugos teikimo sąlygas, 
kai įmonės klientus informuoja, kad
konsultacija teikiama priėmus arba gavus 
trečiosios šalies paskatas. Teikdama
portfelio valdymo paslaugą
profesionaliems arba mažmeniniams 
klientams pagal 4 straipsnio 1 dalies 9 ir 
10 punktus investicinė įmonė turėtų, prieš 
pasirašant sutartį, informuoti klientą apie 
tikėtiną paskatų lygį, o teikiamose 
periodinėse ataskaitose turėtų būti
nurodytos visos apmokėtos arba gautos 
paskatos;

Or. en
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Pagrindimas

Investicinėms įmonėms, kurios teikia finansines porftfelio valdymo paslaugas, draudžiama iš 
trečiosios šalies priimti piniginį atlygį už tokių paslaugų teikimą (išskyrus atvejus, kai toks 
atlygis gaunamas tiesiogiai iš investuotojų). Nustatant minėtąjį įsipareigojimą nebuvo 
atsižvelgta į tai, kad palyginti su tinkamomis sandorio šalimis paprastai reikia užtikrinti 
didesnę mažmeninių ir profesionalių klientų apsaugą. Atsižvelgiant į tai, reglamento taikymo 
sritis turėtų apsiriboti tais atvejais, kai finansinės portfelio valdymo paslaugos teikiamos 
mažmeniniams ir profesionaliems klientams.

Pakeitimas 289
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams 
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams 
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
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investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti 
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo 
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą 
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais 
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą, pvz., mokymą apie 
produktų ypatybes, laikantis sąlygos, kad
tokia nauda nepakenks investicinių įmonių 
gebėjimui siekti kuo didesnės naudos savo 
klientams, kaip išsamiau išaiškinta 
Direktyvoje 2006/73/EB;

investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti 
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo 
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą 
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais 
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą, pvz., mokymą apie 
produktų ypatybes, laikantis sąlygos, kad
šios paslaugos nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui veikti siekiant kuo 
didesnės naudos savo klientams, kaip 
išsamiau išaiškinta Direktyvoje 
2006/73/EB. Siekiant labiau apsaugoti 
vartotojus tikslinga užtikrinti, kad 
investicinės įmonės nevertintų savo 
darbuotojų darbo ir neatlygintų už jį, jei 
tai prieštarauja įmonės pareigai veikti 
savo klientų naudai;

Or. en

Pakeitimas 290
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams 
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams 
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
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klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti 
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo 
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą 
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais 
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą, pvz., mokymą apie 
produktų ypatybes, laikantis sąlygos, kad 
tokia nauda nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui siekti kuo didesnės 
naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB;

klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti 
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo 
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą 
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais 
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą. Jei paskatos nėra 
aiškiai uždraustos pagal šią direktyvą, jom 
taikomos šiuo metu pagal Direktyvos 
2006/73/EB 26 straipsnį nustatytos 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 291
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams
nuolatinį jiems rekomenduojamos 

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar investicinė įmonė siūlys
klientams periodišką jiems 
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finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti 
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo 
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais 
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą, pvz., mokymą apie 
produktų ypatybes, laikantis sąlygos, kad
tokia nauda nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui siekti kuo didesnės 
naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB;

rekomenduojamos finansinės priemonės 
tinkamumo vertinimą. Taip pat tikslinga 
reikalauti, kad investicinės įmonės 
paaiškintų savo klientams jiems teikiamų 
rekomendacijų priežastis. Siekiant 
papildomai apibrėžti konsultacijų dėl 
investavimo teikimo reguliavimo sistemą 
kartu paliekant investicinėms įmonėms ir 
klientams galimybę rinktis, tikslinga 
nustatyti šios paslaugos teikimo sąlygas, 
kai įmonės klientus informuoja, kad 
paslauga teikiama nepriklausomai. Siekiant 
padidinti investuotojų apsaugą ir aiškumą 
klientams dėl jų gaunamos paslaugos, 
tikslinga dar labiau apriboti galimybę 
įmonėms priimti ar gauti paskatas iš 
trečiųjų šalių, visų pirma iš emitentų, 
klientų naudai pavedimus vykdančių 
įmonių arba produktų teikėjų, kai jos teikia
konsultacijų dėl investavimo paslaugą ir 
portfelio valdymo paslaugą. Tokiais 
atvejais turėtų būti leidžiama gauti tik 
nedidelę nepiniginę naudą, pvz., mokymą 
apie produktų ypatybes, o portfelį 
valdančioms įmonėms – paslaugas, 
susijusias su pavedimų vykdymu ir 
analize, laikantis sąlygos, kad tokios 
paslaugos nekenkia investicinių įmonių 
gebėjimui veikti siekiant kuo didesnės 
naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB. 
Siekiant labiau apsaugoti vartotojus 
tikslinga užtikrinti, kad investicinės 
įmonės nevertintų savo darbuotojų darbo 
ir neatlygintų už jį, jei tai prieštarauja 
įmonės pareigai veikti savo klientų 
naudai, taip pat, kad jos neskatintų savo 
darbuotojų teikti pirmenybę konkrečiai 
finansinei priemonei tais atvejais, kai 
taikant kitą priemonę būtų geriau 
patenkinti kliento poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 292
Corien Wortmann-Kool
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Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia
nepriklausomai, ar siūlo klientams
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti 
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo 
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą 
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais 
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą, pvz., mokymą apie 
produktų ypatybes, laikantis sąlygos, kad 
tokia nauda nepakenks investicinių įmonių 
gebėjimui siekti kuo didesnės naudos savo 
klientams, kaip išsamiau išaiškinta 
Direktyvoje 2006/73/EB;

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar
konsultacijos dėl investavimo teikiamos
nepriklausomai, ar investicinės įmonės
siūlo klientams periodišką jiems 
rekomenduojamos finansinės priemonės 
tinkamumo vertinimą. Taip pat tikslinga 
reikalauti, kad investicinės įmonės 
paaiškintų savo klientams jiems teikiamų 
rekomendacijų priežastis. Siekiant 
papildomai apibrėžti konsultacijų dėl 
investavimo teikimo reguliavimo sistemą 
kartu paliekant investicinėms įmonėms ir 
klientams galimybę rinktis, tikslinga 
nustatyti šios paslaugos teikimo sąlygas, 
kai įmonės klientus informuoja, kad
konsultacija teikiama nepriklausomai.
Siekiant padidinti investuotojų apsaugą ir 
aiškumą klientams dėl jų gaunamos 
paslaugos, tikslinga dar labiau apriboti 
galimybę įmonėms priimti ar gauti 
paskatas iš trečiųjų šalių, visų pirma iš 
emitentų arba produktų teikėjų, kai jos
teikia konsultacijų dėl investavimo, 
portfelio valdymo arba kitokią investicinę
paslaugą ir kai klientas remiasi 
investicinės įmonės nuomone. Tokiais 
atvejais turėtų būti leidžiama gauti tik 
nedidelę nepiniginę naudą, pvz., mokymą 
apie produktų ypatybes arba investicijų 
analizę, laikantis sąlygos, kad tokia nauda 
nepakenks investicinių įmonių gebėjimui 
siekti kuo didesnės naudos savo klientams, 
kaip išsamiau išaiškinta Direktyvoje 
2006/73/EB;
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Or. en

Pakeitimas 293
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau apriboti galimybę įmonėms priimti 
ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, visų 
pirma iš emitentų arba produktų teikėjų, 
kai jos konsultacijų dėl investavimo 
paslaugą ir portfelio valdymo paslaugą 
teikia nepriklausomai. Tokiais atvejais
turėtų būti leidžiama gauti tik nedidelę 
nepiniginę naudą, pvz., mokymą apie 
produktų ypatybes, laikantis sąlygos, kad 
tokia nauda nepakenks investicinių įmonių 
gebėjimui siekti kuo didesnės naudos savo 

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia 
nepriklausomai, ar siūlo klientams
reguliarų jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 
paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga teikiama 
nepriklausomai. Siekiant padidinti 
investuotojų apsaugą ir aiškumą klientams 
dėl jų gaunamos paslaugos, tikslinga dar 
labiau paaiškinti galimybę įmonėms 
priimti ar gauti paskatas iš trečiųjų šalių, 
visų pirma iš emitentų arba produktų 
teikėjų, kai jos konsultacijų dėl 
investavimo paslaugą ir portfelio valdymo 
paslaugą teikia nepriklausomai. Tokiais 
atvejais turėtų būti leidžiama gauti tik 
nedidelę nepiniginę naudą, pvz., mokymą 
apie produktų ypatybes, laikantis sąlygos, 
kad tokia nauda nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui siekti kuo didesnės 
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klientams, kaip išsamiau išaiškinta 
Direktyvoje 2006/73/EB;

naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB;

Or. en

Pakeitimas 294
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) kai investicinė įmonė teikia klientui 
konsultacijas dėl investavimo, teikiamos 
paslaugos ir konsultacijų kaina turėtų 
būti nurodyti pagrindinių paslaugų 
dokumente, kurio apimtis ne didesnė kaip 
[2 puslapiai] ir kuriame išvardijamos 
pagrindinės klientui teiktinos paslaugos, 
konsultanto kvalifikacijos duomenys, kaip 
nustatyta [24 straipsnio 9 dalyje], ir 
bendra klientui teiktinų konsultacijų 
kaina. EVPRI turėtų parengti privalomus 
techninius standartus, kuriuos būtų 
apibrėžtas privalomas pagrindinių 
paslaugų dokumento turinys. Tais 
atvejais, kai mokesčių ir paskatų suma 
negali būti nustatyta prieš teikiant 
konsultacijas, pagrindinių paslaugų 
dokumente turi būti išsamiai, kruopščiai 
ir suprantamai pateiktas jų skaičiavimo 
būdas, o vėliau, kai tik praktiškai tampa 
įmanoma, klientui kuo greičiau 
nurodoma bendra kaina ir jos poveikis 
kliento pelnui, gautam dėl suteiktų 
konsultacijų. Kai konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nuolat, 
konsultacijų dėl investavimo kaina, 
įskaitant paskatas, teikiama periodiškai 
bent kartą per metus. Periodinėje 
ataskaitoje turėtų būti nurodytos visos per 
praėjusį laikotarpį apmokėtos arba gautos 
paskatos;
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Or. en

Pagrindimas

Klientams turi būti pranešta apie bendrą konsultacijų dėl investavimo kainą, įskaitant kliento 
tiesiogiai investicijų konsultantui sumokėtus mokesčius ir bet kokius trečiosios šalies 
sumokėtus mokesčius, komisinius atlygius ar pinigų sumą („paskatas“).) Ši informacija turi 
būti pateikta klientui prieš teikiant konsultacijas dėl investavimo. Ši informacija turi būti 
pateikta neatsižvelgiant į tai, ar konsultacijos teikiamos nepriklausomai, ar ne.

Pakeitimas 295
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) siekiant užtikrinti tinkamą 
investuotojų apsaugą, investicinės įmonės 
turėtų būti įpareigotos taikyti deramą 
įdarbinimo politiką ir sudaryti tinkamas 
sąlygas tiems darbuotojams, kurie 
klientams teikia konsultacijas, paslaugas 
ir parduoda finansines priemones. Įmonės 
turėtų užtikrinti, kad šie darbuotojai būtų 
aukštos kvalifikacijos, kad jiems nuolat 
būtų organizuojami atitinkami mokymai 
ir kad jiems būtų suteikta reikiamo laiko, 
kad galėtų suteikti subalansuotą ir 
išsamią konsultaciją. Įmonės neturėtų 
nustatyti darbuotojams tendencingų 
pardavimo strategijų, kurios paremtos, 
pvz., per aukštais pardavimo tikslais ar 
pardavimo instrukcijomis, kai nurodoma 
konkreti paslauga ar produktas, ir dėl 
kurių skatinama neteikti teisingų ir 
sąžiningų rekomendacijų, nepaisant 
pareigos veikti kliento naudai;

Or. en

Pakeitimas 296
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl direktyvos
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
įmonių mokamas atlyginimas 
darbuotojams, kurie teikia konsultacijas 
ar parduoda finansines priemones, 
neturėtų poveikio darbuotojų 
nešališkumui, kai jie tiekia tinkamas 
rekomendacijas ar atitinkamai parduoda 
produktą, ar teisingai, aiškiai ir 
neklaidinančiai pateikia informaciją. 
Tokiais atvejais atlyginimas neturėtų 
priklausyti tik nuo pardavimo tikslų ar 
įmonės pelno, gauto iš konkrečios 
finansinės priemonės. Atlyginimui, 
mokamam atsižvelgiant į pardavimą arba 
pasiektus tikslus, galėtų taikomas atidėto 
atlyginimo grąžinimas dėl nesąžiningo 
pardavimo; 

Or. en

Pagrindimas

Dėl nustatytų pardavimo tikslų ir kitų paskatų gali būti skatinamas nesąžiningas pardavimas. 
Panašiai kaip ir premijų atveju, reikėtų apsvarstyti tai, ar derėtų nustatyti sumos mokėjimo 
atidėjimą ar sumos grąžinimą, jei paskatos būtų didelės.

Pakeitimas 297
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52b) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
įmonių mokamas atlyginimas 
darbuotojams, kurie teikia konsultacijas 
ar parduoda finansines priemones, 
neturėtų poveikio darbuotojų 



AM\901763LT.doc 75/130 PE489.463v01-00

LT

nešališkumui, kai jie tiekia tinkamas 
rekomendacijas ar atitinkamai parduoda 
produktą, ar teisingai, aiškiai ir 
neklaidinančiai pateikia informaciją. 
Tokiais atvejais atlyginimas neturėtų 
priklausyti tik nuo pardavimo tikslų ar 
įmonės pelno, gauto iš konkrečios 
finansinės priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi imtis veiksmų, susijusių su įmonių atlyginimų mokėjimo praktika, kad 
būtų išvengta tendencingumo rizikos teikiant konsultacijas ir parduodant finansines 
priemones klientams. Mokamų atlyginimų sistemos, pvz., didelės pardavimo premijos, 
susijusios su konkrečia finansine priemone, turėtų būti uždraustos tais atvejais, kai kyla 
grėsmė, jog investicinė įmonė klientams suteiks netinkamas rekomendacijas, paslaugas ar 
parduos netinkamus produktus.

Pakeitimas 298
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52c) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
darbuotojai, kurie teikia konsultacijas ar 
parduoda finansines priemones, turėtų 
tinkamo lygio žinių ir kompetenciją, 
susijusius su siūlomais produktais Tai 
ypač svarbu atsižvelgiant į didėjantį 
investicinių priemonių kompleksiškumą ir 
nuolat kuriamas jų dizaino inovacijas.  
Investicinės priemonės pirkimas susijęs su 
rizika ir investuotojas turėtų galėti remtis 
suteikta informacija ir vertinimo kokybe. 
Taigi būtina, kad darbuotojams būtų 
suteikta pakankamai laiko ir išteklių, kad 
jie galėtų pateikti klientams visą reikiamą 
informaciją apie jų teikiamus produktus ir 
(arba) priemones;
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Or. en

Pagrindimas

Investicinių įmonių darbuotojai turėtų turėti tinkamo lygio žinių ir kompetenciją, susijusią su 
jų siūlomais produktais.

Pakeitimas 299
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą. 
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką. 
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, tarp jų kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius, į kurias įtraukta 
išvestinė finansinė priemonė arba 
struktūra, dėl kurios klientui sunku 
suprasti su tuo susijusią riziką;

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą. 
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni;

Or. en
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Pagrindimas

Priemonėms, kurios įtrauktos į reguliuojamos rinkos biržos sąrašus arba kuriomis jose 
prekiaujama, jau taikomi ES teisės aktai dėl pagrindinės informacijos atskleidimo arba 
rizikos valdymo nuostatos. Todėl šių produktų atžvilgiu investuotojai turėtų galėti pateikti 
pavedimus vykdymui.

Pakeitimas 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą.
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja 
klientų apsauga, tikslinga tobulinti jų 
teikimo sąlygas. Visų pirma tikslinga 
panaikinti galimybę teikti tas paslaugas 
kartu su papildoma paslauga, kurią sudaro 
kreditų arba paskolų teikimas 
investuotojams siekiant sudaryti jiems 
sąlygas vykdyti sandorį, į kurį įtraukta 
investicinė įmonė, nes dėl to sandoriai 
tampa sudėtingesni ir sunkiau suprasti su 
tuo susijusią riziką. Taip pat tikslinga 
geriau apibrėžti finansinių priemonių, su 
kuriomis šios paslaugos turėtų būti 
siejamos, atrankos kriterijus siekiant 
neįtraukti finansinių priemonių, tarp jų
kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamuosius vertybinius popierius, į
kurias įtraukta išvestinė finansinė priemonė 
arba struktūra, dėl kurios klientui sunku 
suprasti su tuo susijusią riziką;

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą. Visų 
pirma tikslinga panaikinti galimybę teikti 
tas paslaugas kartu su papildoma paslauga, 
kurią sudaro kreditų arba paskolų teikimas 
investuotojams siekiant sudaryti jiems 
sąlygas vykdyti sandorį, į kurį įtraukta 
investicinė įmonė. Taip pat būtų tinkama 
daugiau dėmesio skirti skaidrumui, o ne
finansinių priemonių, pvz., kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), į
kurias įtraukta išvestinė finansinė priemonė 
arba struktūra, struktūrai atsižvelgiant į 
tai, kad struktūra ir sudėtingumo laipsnis 
nebūtinai nurodo, ar finansinis produktas 
yra rizikingas, ar ne. Būtina, kad rizika, 
jog klientas negali suvokti produkto, būtų 
ateityje persvarstoma, remiantis poveikio 
vertinimu, kad būtų galimybė įvertinti, ar 
reguliuojama produkto informacija 
investuotojams, pvz., KIPVPS pagrindinė 
informacija investuotojams, vertinga;

Or. en
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Pakeitimas 301
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą.
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką.
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, tarp jų kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius, į kurias įtraukta 
išvestinė finansinė priemonė arba struktūra, 
dėl kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą.
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką.
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, į kurias įtraukta išvestinė 
finansinė priemonė arba struktūra, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką. Bet kokios kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) 
akcijos arba vienetai turėtų būti laikomi 
nekompleksiniais, išskyrus 
struktūrizuotus KIPVPS, apibrėžtus 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 583/2010 
36 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kurie 
neatitinka bendrų Europos Komisijos 
parengtų kriterijų, skirtų kitų finansinių 
priemonių, neįtrauktų į savaime 
nekompleksiniais produktais laikomų 
produktų sąrašą, sudėtingumui 
analizuoti;
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Or. en

Pakeitimas 302
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą. 
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką. 
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, tarp jų kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius, į kurias įtraukta 
išvestinė finansinė priemonė arba struktūra, 
dėl kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą. 
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką. 
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, į kurias įtraukta išvestinė 
finansinė priemonė arba struktūra, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

Or. en

Pagrindimas

Sėkmingos KIPVPS kategorijos įvaizdis galėtų nukentėti ne ES reguliavimo institucijų ir 
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investuotojų akyse, jei kai kurie KIPVPS nebebūtų laikomi savaime nekompleksiniais, nes jie 
gali būti laikomi netinkamais mažmeniniams investuotojams. Galėtų būtų sumažintas ir 
Europos investuotojų pasitikėjimas KIPVPS. Kompleksiškumas nėra rizikingumas. Priešingai 
– daugelis KIPVPS savybių sumažina investuotojų riziką, kuri didelė paprastų (angl. plain 
vanilla) finansinių priemonių, pvz., akcijų ir obligacijų, atveju.

Pakeitimas 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą.
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką.
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, tarp jų kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius, į kurias įtraukta 
išvestinė finansinė priemonė arba struktūra, 
dėl kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą.
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką.
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, į kurias įtraukta išvestinė 
finansinė priemonė arba struktūra, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

Or. en
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Pagrindimas

Kompleksiškų ir nekompleksiškų KIPVPS atskyrimas turėtų būti atliktas būsimoje naujos 
redakcijos KIPVPS direktyvoje.

Pakeitimas 304
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą.
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką.
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, tarp jų kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius, į kurias įtraukta 
išvestinė finansinė priemonė arba struktūra, 
dėl kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

(53) investicinėms įmonėms leidžiama 
teikti investicines paslaugas, susidedančias 
tik iš kliento pavedimų vykdymo ir (arba) 
priėmimo ir perdavimo, ir joms nebūtina 
gauti informacijos apie kliento žinias ir 
patirtį siekiant įvertinti klientams teikiamos 
paslaugos arba priemonės tinkamumą.
Kadangi dėl šių paslaugų sumažėja klientų 
apsauga, tikslinga tobulinti jų teikimo 
sąlygas. Visų pirma tikslinga panaikinti 
galimybę teikti tas paslaugas kartu su 
papildoma paslauga, kurią sudaro kreditų 
arba paskolų teikimas investuotojams 
siekiant sudaryti jiems sąlygas vykdyti 
sandorį, į kurį įtraukta investicinė įmonė, 
nes dėl to sandoriai tampa sudėtingesni ir 
sunkiau suprasti su tuo susijusią riziką.
Taip pat tikslinga geriau apibrėžti 
finansinių priemonių, su kuriomis šios 
paslaugos turėtų būti siejamos, atrankos 
kriterijus siekiant neįtraukti finansinių 
priemonių, į kurias įtraukta išvestinė 
finansinė priemonė arba struktūra, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

Or. de

Pagrindimas

KIPVPS pagal apibrėžtį yra nesudėtingos finansinės priemonės. Jie atitinka visus atitinkamus 
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reikalavimus pagal dabartinę apibrėžtį FPRD įgyvendinimo direktyvos 38 straipsnyje ir šiuo 
metu jiems teikiama  pagrindinė informacija investuotojams, kad būtų užtikrinta geresnė 
investuotojų apsauga.  Bet koks fondų diferencijavimas sukuria nereikalingą biurokratinę 
naštą ir silpnina KIPVPS kaip kategoriją, kartu neužtikrindamas geresnės investuotojų 
apsaugos.

Pakeitimas 305
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) siekiant užtikrinti, kad finansines 
konsultacijas teiktų tik bent minimaliai 
kvalifikuoti asmenys, valstybės narės 
turėtų nustatyti kvalifikacijos įvertinimo 
sistemą, taikomą visiems konsultacijas 
teikiantiems asmenims, neatsižvelgiant į 
platinimo būdą; atsižvelgiant į 
mažmeninių rinkų ir investuotojų 
poreikių skirtumus kiekvienoje valstybėje 
narėje, tai turėtų būti nustatyta valstybės 
narės lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 306
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) požiūris mažmeninių investicinių 
produktų paketų atžvilgiu turėtų būti 
horizontalaus pobūdžio – neatsižvelgiant į 
produkto rūšį platintojams taikomos tos 
pačios taisyklės. Iš esmės aukščiausio 
lygio derinimas turėtų būti atliktas tarp 
šios direktyvos ir 2002 m. gruodžio 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvos 2002/92/EB dėl draudimo 
tarpininkavimo;

Or. en

Pakeitimas 307
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) būtina nustatyti „optimalaus 
įvykdymo“ reikalavimą, siekiant užtikrinti, 
kad investicinės įmonės klientų pavedimus 
įvykdytų klientui palankiausiomis 
sąlygomis. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas įmonei, turinčiai sutartinius ar 
tarpininkavimo įsipareigojimus klientui;

(58) būtina nustatyti „optimalaus 
įvykdymo“ reikalavimą, siekiant užtikrinti, 
kad investicinės įmonės klientų pavedimus 
įvykdytų klientui palankiausiomis 
sąlygomis. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas įmonei, turinčiai sutartinius ar 
tarpininkavimo įsipareigojimus klientui, 
tačiau jį taip pat derėtų taikyti tinkamoms 
sandorio šalims, veikiančioms kliento, 
kuriam taip pat taikoma optimalaus 
vykdymo reikalavimas, naudai;

Or. en

Pakeitimas 308
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų kuo daugiau akcininkų, reikėtų 
išplėsti optimalaus vykdymo sistemos 
taikymą mažmeniniams investuotojams, 
kad jie turėtų prieigą prie daugiau 
vykdymo vietų, šiuo metu esančių ES. 
Taikant optimalaus vykdymo sistemą 
reikėtų atsižvelgti į technologijų, skirtų 
optimalaus vykdymo stebėsenai užtikrinti, 



PE489.463v01-00 84/130 AM\901763LT.doc

LT

pažangą;

Or. en

Pagrindimas

Nuo tada, kai pradėta įgyvendinti FPRD, buvo padaryta didelė technologijų pažanga 
optimalaus vykdymo srityje; mažmeniniai investuotojai taip pat turėtų visapusiškai išnaudoti 
šiuos privalumus.

Pakeitimas 309
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) su pavedimų vykdymo politika 
susijusi informacija, kurią investicinės 
įmonės teikia savo klientams, dažnai yra 
bendro pobūdžio ir standartinė, todėl 
klientai negali suprasti, kaip bus vykdomas 
pavedimas, ir patikrinti, ar įmonė laikosi 
savo įsipareigojimo vykdyti pavedimus 
palankiausiomis savo klientams sąlygomis. 
Siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą, 
tikslinga nurodyti principus, pagal kuriuos 
investicinės įmonės turėtų teikti savo 
klientams informaciją apie pavedimų 
vykdymo politiką, ir reikalauti, kad, 
atsižvelgdamos į kiekvieną finansinių 
priemonių rūšį, jos kasmet paskelbtų 
penkias geriausias vykdymo vietas, 
kuriose praėjusiais metais įvykdė klientų 
pavedimus;

(60) su pavedimų vykdymo politika 
susijusi informacija, kurią investicinės 
įmonės teikia savo klientams, dažnai yra 
bendro pobūdžio ir standartinė, todėl 
klientai negali suprasti, kaip bus vykdomas 
pavedimas, ir patikrinti, ar įmonė laikosi 
savo įsipareigojimo vykdyti pavedimus 
palankiausiomis savo klientams sąlygomis. 
Siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą, 
tikslinga nurodyti principus, pagal kuriuos 
investicinės įmonės turėtų teikti savo 
klientams informaciją apie pavedimų 
vykdymo politiką, ir reikalauti, kad, 
atsižvelgdamos į kiekvieną finansinių 
priemonių rūšį, jos kasmet paskelbtų 
penkias vykdymo vietas, kuriose 
praėjusiais metais dažniausiai vykdė 
klientų pavedimus, jei jos nebuvo 
pasirinkusios vykdyti juos pagrindinėje 
nacionalinėje biržoje, taip pat atsižvelgti į 
tą informaciją ir prekybos vietų paskelbtą 
informaciją apie vykdymo kokybę 
nustatydamos savo optimalaus vykdymo 
politiką;

Or. en
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Pakeitimas 310
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) su pavedimų vykdymo politika 
susijusi informacija, kurią investicinės 
įmonės teikia savo klientams, dažnai yra 
bendro pobūdžio ir standartinė, todėl 
klientai negali suprasti, kaip bus vykdomas 
pavedimas, ir patikrinti, ar įmonė laikosi 
savo įsipareigojimo vykdyti pavedimus 
palankiausiomis savo klientams sąlygomis. 
Siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą, 
tikslinga nurodyti principus, pagal kuriuos 
investicinės įmonės turėtų teikti savo 
klientams informaciją apie pavedimų 
vykdymo politiką, ir reikalauti, kad, 
atsižvelgdamos į kiekvieną finansinių 
priemonių rūšį, jos kasmet paskelbtų 
penkias geriausias vykdymo vietas, 
kuriose praėjusiais metais įvykdė klientų 
pavedimus;

(60) su pavedimų vykdymo politika 
susijusi informacija, kurią investicinės 
įmonės teikia savo klientams, dažnai yra 
bendro pobūdžio ir standartinė, todėl 
klientai negali suprasti, kaip bus vykdomas 
pavedimas, ir patikrinti, ar įmonė laikosi 
savo įsipareigojimo vykdyti pavedimus 
palankiausiomis savo klientams sąlygomis. 
Siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą, 
tikslinga nurodyti principus, pagal kuriuos 
investicinės įmonės turėtų teikti savo 
klientams informaciją apie pavedimų 
vykdymo politiką, ir reikalauti, kad, 
atsižvelgdamos į kiekvieną finansinių 
priemonių rūšį, jos kas mėnesį paskelbtų 
penkias vykdymo vietas, kuriose 
praėjusiais metais dažniausiai vykdė 
klientų pavedimus, ir išsamią vykdymo 
kokybės analizę;

Or. en

Pagrindimas

Metinio periodiškumo nepakanka, kad investuotojams būtų teikiama svarbi informacija apie 
konkrečios investicinės įmonės vykdymo kokybę.

Pakeitimas 311
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis



PE489.463v01-00 86/130 AM\901763LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) pradėdama verslo santykius su 
klientu, investicinė įmonė gali paprašyti 
esamo kliento arba galimo kliento kartu 
pritarti ir vykdymo politikai, ir tam, kad jo 
pavedimai galėtų būti įvykdyti už 
reguliuojamos rinkos DPS , OPS ar 
finansinio tarpininko, nuolatos vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto  ribų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pavedimai turi būti vykdomi FPRD numatytai kategorijai priklausančioms prekybos vietoms.

Pakeitimas 312
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) pradėdama verslo santykius su klientu, 
investicinė įmonė gali paprašyti esamo 
kliento arba galimo kliento kartu pritarti ir 
vykdymo politikai, ir tam, kad jo 
pavedimai galėtų būti įvykdyti už 
reguliuojamos rinkos DPS , OPS ar 
finansinio tarpininko, nuolatos vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto  ribų;

(61) pradėdama verslo santykius su klientu, 
investicinė įmonė gali paprašyti esamo 
kliento arba galimo kliento kartu pritarti ir 
vykdymo politikai, ir tam, kad jo 
pavedimai galėtų būti įvykdyti už 
reguliuojamos rinkos DPS ar finansinio 
tarpininko, nuolatos vykdančio klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto 
ribų;

Or. en

Pakeitimas 313
Robert Goebbels
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Pasiūlymas dėl direktyvos
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) finansų krizė parodė, kad 
nemažmeninių klientų galimybės įvertinti 
savo investicijų riziką yra ribotos. Nors 
turėtų būti patvirtinta, kad verslo etikos 
taisyklės taikytinos tiems investuotojams, 
kuriems tokia apsauga reikalingiausia, 
tikslinga geriau nustatyti įvairių kategorijų 
klientams taikomus reikalavimus. Šiuo 
atžvilgiu kai kuriuos informacijos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimus tikslinga 
taikyti ir santykių su tinkamomis sandorio 
šalimis plėtojimo srityje. Visų pirma 
atitinkami reikalavimai turėtų būti susiję su 
klientų finansinių priemonių ir pinigų 
apsauga, taip pat pažymėtini informacijos 
ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikytini 
sudėtingesnėms finansinėms priemonėms ir 
sandoriams. Siekiant geriau apibrėžti, kaip 
savivaldybės ir vietos valdžios institucijos 
klasifikuojamos, tikslinga aiškiai išbraukti 
jas iš sąrašo, į kurį įtrauktos tinkamos 
sandorio šalys ir klientai, kurie laikomi 
profesionaliais ir kurie vis dėlto gali 
reikalauti nelaikyti jų profesionaliais;

(67) finansų krizė parodė, kad 
nemažmeninių klientų galimybės įvertinti 
savo investicijų riziką yra ribotos. Nors 
turėtų būti patvirtinta, kad verslo etikos 
taisyklės taikytinos tiems investuotojams, 
kuriems tokia apsauga reikalingiausia, 
tikslinga geriau nustatyti įvairių kategorijų 
klientams taikomus reikalavimus. Šiuo 
atžvilgiu kai kuriuos informacijos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimus tikslinga 
taikyti ir santykių su tinkamomis sandorio 
šalimis plėtojimo srityje. Visų pirma 
atitinkami reikalavimai turėtų būti susiję su 
klientų finansinių priemonių ir pinigų 
apsauga, taip pat pažymėtini informacijos 
ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikytini 
sudėtingesnėms finansinėms priemonėms ir 
sandoriams. Siekiant geriau apibrėžti, kaip 
savivaldybės ir vietos valdžios institucijos 
klasifikuojamos, tikslinga aiškiai išbraukti 
jas iš sąrašo, į kurį įtrauktos tinkamos 
sandorio šalys ir klientai, kurie laikomi 
profesionaliais;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 314
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina 
nacionalinė tvarka ir reikalavimai. Ši 
tvarka yra labai skirtinga, ir pagal jas 
turinčios teisę veikti įmonės negali laisvai 
teikti paslaugų ir naudotis įsisteigimo 
laisve visose valstybėse narėse, išskyrus tą, 
kurioje jos įsisteigusios. Sąjungos 
lygmeniu tikslinga įdiegti bendrą 
reguliavimo sistemą. Pagal šią tvarką 
turėtų būti suderinta šiuo metu taikoma 
suskaidyta sistema, užtikrinamas tikrumas 
ir vienodas prie Sąjungos prisijungiančių 
trečiųjų šalių įmonių traktavimas, 
užtikrinama, kad Komisija atliktų šių 
trečiųjų šalių reguliavimo ir priežiūros 
sistemos lygiavertiškumo vertinimą ir 
turėtų būtų numatytas panašus 
ES investuotojų, kuriems teikia paslaugas 
trečiųjų šalių įmonės, apsaugos lygis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš direktyvos į reglamentą.

Pakeitimas 315
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
įsisteigusios. Sąjungos lygmeniu tikslinga 

(72) trečiųjų šalių investicinėms įmonėms
ir rinkos operatoriams teikiant paslaugas 
Sąjungoje taikytina nacionalinė tvarka ir 
reikalavimai. Ši tvarka yra labai skirtinga, 
ir pagal jas turinčios teisę veikti įmonės 
negali laisvai teikti paslaugų ir naudotis 
įsisteigimo laisve visose valstybėse narėse, 
išskyrus tą, kurioje jos įsisteigusios. 
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įdiegti bendrą reguliavimo sistemą. Pagal 
šią tvarką turėtų būti suderinta šiuo metu 
taikoma suskaidyta sistema, užtikrinamas 
tikrumas ir vienodas prie Sąjungos 
prisijungiančių trečiųjų šalių įmonių 
traktavimas, užtikrinama, kad Komisija 
atliktų šių trečiųjų šalių reguliavimo ir 
priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimą ir turėtų būtų numatytas panašus 
ES investuotojų, kuriems teikia paslaugas 
trečiųjų šalių įmonės, apsaugos lygis;

Sąjungos lygmeniu tikslinga įdiegti bendrą 
reguliavimo sistemą. Pagal šią tvarką 
turėtų būti suderinta šiuo metu taikoma 
suskaidyta sistema, užtikrinamas tikrumas 
ir vienodas prie Sąjungos prisijungiančių 
trečiųjų šalių investicinių įmonių ir rinkos 
operatorių traktavimas, užtikrinama, kad 
Komisija atliktų šių trečiųjų šalių 
reguliavimo ir priežiūros sistemos 
lygiavertiškumo vertinimą ir turėtų būtų 
numatytas panašus ES investuotojų, 
kuriems teikia paslaugas trečiųjų šalių 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
apsaugos lygis;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad FPRD būtų nustatyta tinkama trečiųjų šalių investicinėms 
įmonėms ir rinkos operatoriams taikoma tvarka, o ne tvarka, taikoma tik kai kurioms 
investicinių įmonių paslaugoms. Šia tvarka būtų užtikrinta, kad trečiųjų šalių investicinių 
įmonių ir rinkos operatorių, kurie turi prieigą prie ES rinkos, teikiamoms paslaugoms būtų 
taikoma FPRD. Naujuosiuose pasiūlymuose turi būti aiškiai nurodyta, kokios taisyklės bus 
taikomos tokiems rinkos operatoriams ir kokios ES taisyklės nebus taikomos (jei bus taikomos 
apskritai). 

Pakeitimas 316
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 

(72) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
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įsisteigusios. Sąjungos lygmeniu tikslinga 
įdiegti bendrą reguliavimo sistemą. Pagal 
šią tvarką turėtų būti suderinta šiuo metu 
taikoma suskaidyta sistema, užtikrinamas 
tikrumas ir vienodas prie Sąjungos 
prisijungiančių trečiųjų šalių įmonių 
traktavimas, užtikrinama, kad Komisija
atliktų šių trečiųjų šalių reguliavimo ir 
priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimą ir turėtų būtų numatytas 
panašus ES investuotojų, kuriems teikia 
paslaugas trečiųjų šalių įmonės, apsaugos 
lygis;

įsisteigusios. Nors valstybės narės turėtų 
galėti išlaikyti tą tvarką ir reikalavimus,
Sąjungos lygmeniu tikslinga įdiegti bendrą 
reguliavimo sistemą, kurią taikant 
Sąjungoje filialą įsteigusios trečiųjų šalių
įmonės galėtų per tą filialą teikti 
paslaugas ir vykdyti veiklą visoje 
Sąjungoje, jei valstybės narės 
kompetentingos institucijos išdavė leidimą 
filialo veiklai ir, be kita ko, Komisija
atliko atitinkamos trečiosios šalies 
reguliavimo ir priežiūros sistemos 
lygiavertiškumo vertinimą. Taip pat 
derėtų pagal bendrą sistemą leisti 
trečiosios šalies įmonei teikti paslaugas 
valstybėje narėje įsteigtoms tinkamoms 
sandorio šalims ar vykdyti veiklą jų 
naudai ne per filialą toje valstybėje 
narėje, nereikalaujant tos valstybės narės 
leidimo ar EVPRI registracijos. Trečiosios 
šalies įmonėms, kurios nori turėti 
galimybę visoje Sąjungoje teikti paslaugas 
per se profesionaliems klientams ar 
vykdyti veiklą jų naudai, derėtų ją suteikti, 
jei jos įregistruojamos EVPRI ir jei, be 
kita ko, Komisija atliko šių trečiųjų šalių 
reguliavimo ir priežiūros sistemos 
lygiavertiškumo vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Daug investicinių paslaugų ir veiksmų atliekama esant tęstiniams įmonės ir kliento 
santykiams. Jei trečiųjų šalių įmonėms iš esmės būtų uždrausta teikti informaciją ir tyrimų 
paslaugas jų esamiems klientams, būtų nederamai apribota ES investuotojų ir sandorio šalių 
prieiga prie trečiųjų šalių įmonių teikiamų paslaugų.   Trečiosios šalies įmonė gali ES 
esančio asmens prašymu pateikti tam asmeniui informacijos ar rinkodaros medžiagos.

Pakeitimas 317
Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl direktyvos
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
įsisteigusios. Sąjungos lygmeniu tikslinga 
įdiegti bendrą reguliavimo sistemą. Pagal 
šią tvarką turėtų būti suderinta šiuo metu 
taikoma suskaidyta sistema, užtikrinamas 
tikrumas ir vienodas prie Sąjungos 
prisijungiančių trečiųjų šalių įmonių 
traktavimas, užtikrinama, kad Komisija 
atliktų šių trečiųjų šalių reguliavimo ir 
priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimą ir turėtų būtų numatytas panašus 
ES investuotojų, kuriems teikia paslaugas 
trečiųjų šalių įmonės, apsaugos lygis;

(72) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
įsisteigusios. Sąjungos lygmeniu tikslinga 
įdiegti bendrą reguliavimo sistemą. Pagal 
šią tvarką turėtų būti suderinta šiuo metu 
taikoma suskaidyta sistema, užtikrinamas 
tikrumas ir vienodas prie Sąjungos 
prisijungiančių trečiųjų šalių įmonių 
traktavimas, užtikrinama, kad Komisija 
atliktų  veiksmingą šių trečiųjų šalių 
reguliavimo ir priežiūros sistemos 
lygiavertiškumo vertinimą ir turėtų būtų 
numatytas panašus ES investuotojų, 
kuriems teikia paslaugas trečiųjų šalių 
įmonės, apsaugos lygis. Itin svarbu, kad 
trečiųjų šalių įmonės galėtų ir toliau be 
nereikalingų kliūčių patekti į ES rinką;

Or. en

Pakeitimas 318
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti 
filialą. Sąjungoje įsteigtam filialui turi 
būti gaunamas veiklos leidimas ir 
vykdoma jo priežiūra. Atitinkama 
kompetentinga institucija ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 

Išbraukta.
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sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus. Filialas turėtų galėti laisvai 
naudotis pakankamo dydžio pradiniu 
kapitalu. Kai filialui išduodamas veiklos 
leidimas, jis turėtų būti prižiūrimas toje 
valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas; 
trečiosios šalies įmonė turėtų galėti teikti 
paslaugas kitose valstybėse narėse per 
prižiūrimą filialą, kuriam išduotas veiklos 
leidimas, taikant pranešimo procedūrą. 
Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys. Jos turi 
būti įregistruotos EVPRI ir trečiosios 
šalys turi vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus 
bendradarbiavimo susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš direktyvos į reglamentą.

Pakeitimas 319
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos
mažmeniniams klientams, visada turėtų
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti 
filialą. Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 

(73) Sąjungoje filialą pagal bendrą 
Sąjungos filialų veiklos tvarką įsteigusios 
trečiųjų šalių įmonės turėtų galėti per tą 
filialą teikti paslaugas mažmeniniams 
klientams ir vykdyti veiklą jų naudai visoje 
Sąjungoje, tačiau mažmeniniams 
klientams neturi būti draudžiama vien 
paties kliento iniciatyva gauti trečiųjų 
šalių įmonės paslaugas arba kitais būdais 
gauti paslaugas už Sąjungos ribų (arba 
pagal nacionalinę tvarką).    Sąjungoje
įsteigtam filialui turi būti gaunamas veiklos 
leidimas ir vykdoma jo priežiūra.
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narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas,
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti 
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

Atitinkama kompetentinga institucija ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus. Filialas turėtų galėti laisvai 
naudotis pakankamo dydžio pradiniu 
kapitalu. Kai filialui išduodamas veiklos 
leidimas, jis turėtų būti prižiūrimas toje 
valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas;
trečiosios šalies įmonė turėtų galėti teikti 
paslaugas kitose valstybėse narėse, taikant 
pranešimo procedūrą. Suteikus leidimą, 
trečiųjų šalių paslaugas Sąjungoje
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys ir profesionalūs 
klientai. Jos turi būti įregistruotos EVPRI 
ir trečiosios šalys turi vykdyti jų priežiūrą.
EVPRI ir trečiosios šalies kompetentinga 
institucija turėtų sudaryti tinkamus 
bendradarbiavimo susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Profesionalių klientų atžvilgiu derėtų laikytis Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
direktyvos (AIFVD) pozicijos – turėtų pakakti paskirti teisinį atstovą. Fizinis buvimas filialo 
pavidalu nėra būtinas.

Pakeitimas 320
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos
mažmeniniams klientams, visada turėtų
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti 
filialą. Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.

(73) Sąjungoje filialą pagal bendrą 
Sąjungos filialų veiklos tvarką įsteigusios 
trečiųjų šalių įmonės turėtų galėti per tą 
filialą teikti paslaugas mažmeniniams 
klientams ir vykdyti veiklą jų naudai visoje 
Sąjungoje, tačiau mažmeniniams 
klientams neturi būti draudžiama vien 
paties kliento iniciatyva gauti trečiųjų 
šalių įmonės paslaugas arba kitais būdais 
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Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti 
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

gauti paslaugas už Sąjungos ribų (arba 
pagal nacionalinę tvarką).    Sąjungoje
įsteigtam filialui turi būti gaunamas veiklos 
leidimas ir vykdoma jo priežiūra.
Atitinkama kompetentinga institucija ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus. Kai filialui išduodamas 
veiklos leidimas, jis turėtų būti prižiūrimas 
toje valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas;
trečiosios šalies įmonė turėtų galėti teikti 
paslaugas kitose valstybėse narėse per 
prižiūrimą filialą, kuriam išduotas veiklos 
leidimas, taikant pranešimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinių paslaugų teikimui pagal FPRD leidimą gavusiai įmonei neturėtų būti 
taikomas licencijavimo reikalavimas. Be to, daugeliu atvejų, leidimą turinti ES įmonė 
tarpininkaus atitinkamam sandoriui, pvz., ES klientui pavedant ES įmonei veikti kaip jo 
atstovei per trečiosios šalies įmonę vykdant sandorius trečiosios šalies rinkoje. Šiomis 
aplinkybėms netiesioginis paslaugų ES klientui teikimas neturėtų būti laikomas vykdomu ES.

Pakeitimas 321
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 

(73) jei trečiosios šalies, kurioje trečiosios 
šalies įmonei suteiktas leidimas, teisinė ir 
priežiūros tvarka nėra tolygi ES 
reikalavimams, kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
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filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti 
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys ir profesionalūs 
klientai. Jie turi būti įregistruoti EVPRI ir 
trečiosios šalys turi vykdyti jų priežiūrą. 
EVPRI ir trečiosios šalies kompetentinga 
institucija turėtų sudaryti tinkamus 
bendradarbiavimo susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 322
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams ir profesionaliems 
klientams, visada turėtų būti reikalaujama 
Sąjungoje įsteigti filialą. Sąjungoje 
įsteigtam filialui turi būti gaunamas veiklos 
leidimas ir vykdoma jo priežiūra. 
Atitinkama kompetentinga institucija ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus. Filialas turėtų galėti laisvai 
naudotis pakankamo dydžio pradiniu 
kapitalu. Kai filialui išduodamas veiklos 
leidimas, jis turėtų būti prižiūrimas toje 
valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas; 
trečiosios šalies įmonė turėtų galėti teikti 
paslaugas kitose valstybėse narėse per 
prižiūrimą filialą, kuriam išduotas veiklos 
leidimas, taikant pranešimo procedūrą. 
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neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti 
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys. Jos turi 
būti įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys 
turi vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Profesionalūs klientai turėtų būti aiškiai paminėti tekste; tos pačios su filialo steigimo 
reikalavimais ir leidimo išdavimu susijusios nuostatos turėtų būti taikomos ir mažmeniniams, 
ir profesionaliems klientams. Šie klientai įtraukiami siekiant išvengti teisinių teksto spragų ir 
užtikrinti, kad „profesionalūs investuotojai“ nebūtų traktuojami kaip „tinkamos sandorio 
šalys“ .

Pakeitimas 323
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti 

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys ir profesionalūs 
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įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

investuotojai. Jie turi būti įregistruoti
EVPRI ir trečiosios šalys turi vykdyti jų 
priežiūrą. EVPRI ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 324
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti 
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti 
patronuojamąją įmonę. Sąjungoje 
įsteigtam filialui, kurio paskirtis – teikti 
paslaugas profesionaliems klientams, turi 
būti gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma 
jo priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti 
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

Or. en
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Pagrindimas

Filialas nesuteikia pakankamo lygio apsaugos mažmeniniams investuotojams.

Pakeitimas 325
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių 
asmenų galimybei savo išimtine iniciatyva 
gauti investicines paslaugas iš trečiųjų 
šalių įmonių. Kai trečiosios šalies įmonė 
teikia paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam 
asmeniui jo išimtine iniciatyva, paslaugos 
neturėtų būti laikomos teikiamomis 
Sąjungos teritorijoje. Tuo atveju, kai 
trečiosios šalies įmonė Sąjungoje 
prekiauja su klientais arba galimais 
klientais per tarpininkus, siūlo arba 
reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis, 
paslaugos neturėtų būti laikomos 
teikiamomis išimtine kliento iniciatyva;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš direktyvos į reglamentą.

Pakeitimas 326
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių asmenų 
galimybei savo išimtine iniciatyva gauti 
investicines paslaugas iš trečiųjų šalių 
įmonių. Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam 
asmeniui jo išimtine iniciatyva, paslaugos 
neturėtų būti laikomos teikiamomis 
Sąjungos teritorijoje. Tuo atveju, kai 
trečiosios šalies įmonė Sąjungoje 
prekiauja su klientais arba galimais 
klientais per tarpininkus, siūlo arba 
reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis, 
paslaugos neturėtų būti laikomos 
teikiamomis išimtine kliento iniciatyva;

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių asmenų 
galimybei gauti investicines paslaugas iš 
trečiųjų šalių įmonių;

Or. en

Pakeitimas 327
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių asmenų 
galimybei savo išimtine iniciatyva gauti 
investicines paslaugas iš trečiųjų šalių 
įmonių. Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui 
jo išimtine iniciatyva, paslaugos neturėtų 
būti laikomos teikiamomis Sąjungos 
teritorijoje. Tuo atveju, kai trečiosios šalies 
įmonė Sąjungoje prekiauja su klientais arba 

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas arba veikla Sąjungoje, 
neturėtų turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių 
asmenų galimybei savo išimtine iniciatyva
naudotis trečiųjų šalių įmonių
investicinėmis paslaugomis arba veikla, 
investicinių įmonių, turinčių leidimą 
pagal šią direktyvą, arba kredito įstaigų, 
turinčių leidimą pagal Direktyvą 
2006/48/EB, galimybei teikti investicines 
paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą 
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galimais klientais per tarpininkus, siūlo 
arba reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis, 
paslaugos neturėtų būti laikomos 
teikiamomis išimtine kliento iniciatyva;

ir naudotis trečiųjų šalių įmonių 
investicinėmis paslaugomis arba veikla 
arba tokios investicinės įmonės arba 
kredito įstaigos klientų galimybei naudotis 
trečiųjų šalių įmonių investicinėmis 
paslaugomis arba veikla tarpininkaujant 
investicinei įmonei ar kredito įstaigai arba 
Sąjungoje įsisteigusių asmenų galimybei 
naudotis trečiųjų šalių įmonių 
paslaugomis arba veikla, kai tos 
paslaugos teikiamos arba veikla vykdoma 
ne Sąjungoje. Kai trečiosios šalies įmonė 
teikia paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam 
asmeniui arba veikia jo naudai jo išimtine 
iniciatyva, paslaugos (veikla) neturėtų būti 
laikomos teikiamomis (vykdoma) Sąjungos 
teritorijoje. Tuo atveju, kai trečiosios šalies 
įmonė Sąjungoje prekiauja su klientais arba 
galimais klientais per tarpininkus, siūlo 
arba reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis (jei tai 
nesusiję su tęstiniais trečiosios šalies 
įmonės ir su tų paslaugų teikimu arba 
veiklos vykdymu susijusio asmens 
santykiais), paslaugos (veikla) neturėtų 
būti laikomos teikiamomis (vykdoma)
išimtine kliento iniciatyva. Kai trečiosios 
šalies įmonės teikia paslaugas ar veiklą 
investicinei įmonei, turinčiai leidimą 
pagal šią direktyvą, arba kredito 
institucijai, turinčiai leidimą pagal 
Direktyvą 2006/48/EB ir teikiančiai 
investicines paslaugas arba vykdančiai 
investicinę veiklą, arba joms 
tarpininkaujant, neturėtų būti laikoma, 
kad trečiosios šalies įmonės paslaugos yra 
teikiamos arba veikla vykdoma Sąjungos 
teritorijoje. Tarpininkės vaidmenį 
investicinė įmonė išliks atsakinga už 
apsaugos suteikimą klientui pagal šią 
direktyvą, taikytiną paslaugai, kurią ji 
suteikė klientui. Kai Sąjungoje įsisteigęs 
asmuo išvyksta iš Sąjungos, kad 
pasinaudotų trečiosios šalies įmonės 
teikiamomis paslaugomis arba veikla, 
arba kai įprasta trečiosios šalies įmonės 
veikla vykdoma ne Sąjungoje, nelaikoma, 
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kad šios paslaugos teikiamos arba ši 
veikla vykdoma Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Jei, pvz., trečiųjų šalių įmonėms iš esmės būtų uždrausta teikti informaciją ir tyrimų 
paslaugas jų esamiems klientams, būtų nederamai apribota ES investuotojų ir sandorio šalių 
prieiga prie trečiųjų šalių įmonių teikiamų paslaugų.   Be to, derėtų paaiškinti, kad trečiosios 
šalies įmonė gali ES esančio asmens prašymu pateikti tam asmeniui informacijos ar 
rinkodaros medžiagos.

Pakeitimas 328
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių asmenų 
galimybei savo išimtine iniciatyva gauti
investicines paslaugas iš trečiųjų šalių 
įmonių. Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui 
jo išimtine iniciatyva, paslaugos neturėtų 
būti laikomos teikiamomis Sąjungos 
teritorijoje. Tuo atveju, kai trečiosios šalies 
įmonė Sąjungoje prekiauja su klientais arba 
galimais klientais per tarpininkus, siūlo 
arba reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis, 
paslaugos neturėtų būti laikomos 
teikiamomis išimtine kliento iniciatyva;

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių asmenų 
galimybei savo iniciatyva naudotis
investicines paslaugas iš trečiųjų šalių 
įmonių. Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui 
jo iniciatyva, paslaugos neturėtų būti 
laikomos teikiamomis Sąjungos 
teritorijoje. Tuo atveju, kai trečiosios šalies 
įmonė Sąjungoje prekiauja su klientais arba 
galimais klientais per tarpininkus, siūlo 
arba reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis, 
paslaugos neturėtų būti laikomos 
teikiamomis kliento iniciatyva, išskyrus 
tuos atvejus, kai jos teikiamos palaikant 
santykius, kuriems reikalinga, kad įmonė 
nuolat teiktų paslaugą savo klientui;

Or. en
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Pagrindimas

Daug investicinių paslaugų teikiama ir veiksmų atliekama esant tęstiniams įmonės ir kliento 
santykiams. Jei, pvz., trečiųjų šalių įmonėms iš esmės būtų uždrausta teikti informaciją ir 
tyrimų paslaugas jų esamiems klientams, būtų nederamai apribota ES investuotojų ir 
sandorio šalių prieiga prie trečiųjų šalių įmonių teikiamų paslaugų.  

Pakeitimas 329
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių asmenų
galimybei savo išimtine iniciatyva gauti 
investicines paslaugas iš trečiųjų šalių 
įmonių. Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam
asmeniui jo išimtine iniciatyva, paslaugos 
neturėtų būti laikomos teikiamomis 
Sąjungos teritorijoje. Tuo atveju, kai 
trečiosios šalies įmonė Sąjungoje prekiauja 
su klientais arba galimais klientais per 
tarpininkus, siūlo arba reklamuoja 
Sąjungoje teikiamas investicines paslaugas 
ar vykdomą veiklą kartu su papildomomis 
paslaugomis, paslaugos neturėtų būti 
laikomos teikiamomis išimtine kliento 
iniciatyva;

(74) šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių iš 
lygiavertiškumo kriterijų neatitinkančių 
trečiųjų šalių paslaugų teikimas Sąjungoje, 
neturėtų turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių 
mažmeninių klientų galimybei savo 
išimtine iniciatyva gauti investicines 
paslaugas iš trečiųjų šalių įmonių. Kai 
trečiosios šalies įmonė teikia paslaugas 
Sąjungoje įsisteigusiam mažmeniniam 
klientui jo išimtine iniciatyva, paslaugos 
neturėtų būti laikomos teikiamomis 
Sąjungos teritorijoje. Tuo atveju, kai 
trečiosios šalies įmonė Sąjungoje prekiauja 
su klientais arba galimais klientais per 
tarpininkus, siūlo arba reklamuoja 
Sąjungoje teikiamas investicines paslaugas 
ar vykdomą veiklą kartu su papildomomis 
paslaugomis, paslaugos neturėtų būti 
laikomos teikiamomis išimtine kliento 
iniciatyva;

Or. en

Pakeitimas 330
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74 a) nustatant veiksmingą trečiųjų šalių 
sistemų lygiavertiškumą, reikėtų apsiriboti 
tomis nuostatomis, dėl kurių buvo 
susitarta tarptautiniuose forumuose, 
pavyzdžiui, G20. Nors remiantis 
Reglamentu (ES) Nr. .../... [EMIR] reikėtų 
siekti kiek įmanoma labiau koordinuoti 
taisykles dėl prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis įsipareigojimo, 
tačiau daug šios direktyvos dalių 
nepatenka į G20 įsipareigojimų sritį ir 
jomis nesiekiama užtikrinti finansinės 
sistemos stabilumo, taigi jos gali būti 
netinkamos trečiosioms šalims tiesiogiai 
priimti;

Or. en

Pakeitimas 331
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74b) Komisija, atlikdama trečiųjų šalių 
lygiavertiškumo vertinimus, turėtų 
užtikrinti, kad ji laikysis požiūrio teikti 
pirmenybę ES didžiausiems prekybos 
partneriams, o šalis, kurios turi vos kelias 
ES rinkose veikiančias įmones, vertins tik 
tuomet, kai bus atliktas svarbesnių rinkų 
įvertinimas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su pranešėjo pakeitimu dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, taikytinų trečiosioms 
šalims, kurios laukia lygiavertiškumo įvertinimo.
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Pakeitimas 332
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74c) trečiosios šalies įmonė neturėtų 
reikalauti ES leidimo ar registracijos 
teikdama paslaugas ES kliento iniciatyva, 
jeigu ji teikia paslaugas tik pagal FPRD 
leidimą gavusioms įmonėms arba jeigu 
paslauga teikiama tik už ES ribų;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad ES įmonės galėtų patekti į trečiųjų šalių rinkas, tokia nuostata būtina, 
nes kai kurios šalys niekada nepasieks ES lygiaverčio lygmens, tačiau tam tikrai veiklai atlikti 
ES įmonėms reikalingi vietos subjektai.

Pakeitimas 333
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) leidimas organizuoti reguliuojamą 
rinką turėtų apimti bet kokią veiklą, 
tiesiogiai susijusią su pavedimų 
atskleidimu, apdorojimu, įvykdymu, 
patvirtinimu ir pranešimu apie juos nuo jų 
gavimo reguliuojamoje rinkoje iki jų 
perdavimo galutiniam įvykdymui, bei 
veiklą, susijusią su leidimo prekiauti 
finansinėmis priemonėmis išdavimu. Tai 
taip pat turėtų apimti reguliuojamoje 
rinkoje paskirtų rinkos formuotojų 
sudarytus sandorius, vykdomus jos 
sistemose ir laikantis šias sistemas 
reguliuojančių taisyklių. Ne visi 
reguliuojamos rinkos DPS ar OPS  narių ar 

(75) leidimas organizuoti reguliuojamą 
rinką turėtų apimti bet kokią veiklą, 
tiesiogiai susijusią su pavedimų 
atskleidimu, apdorojimu, įvykdymu, 
patvirtinimu ir pranešimu apie juos nuo jų 
gavimo reguliuojamoje rinkoje iki jų 
perdavimo galutiniam įvykdymui, bei 
veiklą, susijusią su leidimo prekiauti 
finansinėmis priemonėmis išdavimu. Tai 
taip pat turėtų apimti reguliuojamoje 
rinkoje paskirtų rinkos formuotojų 
sudarytus sandorius, vykdomus jos 
sistemose ir laikantis šias sistemas 
reguliuojančių taisyklių. Ne visi 
reguliuojamos rinkos ar DPS narių ar 
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dalyvių sudaryti sandoriai turėtų būti 
laikomi sudarytais reguliuojamos rinkos 
DPS ar OPS  sistemoje. Sandoriai, kuriuos 
nariai ar dalyviai sudaro dvišaliu pagrindu 
ir kurie prieštarauja pagal šią direktyvą 
reguliuojamai rinkai, DPS ar OPS
nustatytiems reikalavimams turėtų būti 
laikomi sandoriais, sudarytais ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS
siekiant pateikti finansinių tarpininkų, 
nuolatos vykdančių klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto sąvoką. 
Tokiu atveju, patenkinus šioje direktyvoje 
nustatytas sąlygas, investicinėms įmonėms 
turėtų būti nustatyta pareiga viešai skelbti 
kainas;

dalyvių sudaryti sandoriai turėtų būti 
laikomi sudarytais reguliuojamos rinkos ar 
DPS sistemoje. Sandoriai, kuriuos nariai ar 
dalyviai sudaro dvišaliu pagrindu ir kurie 
prieštarauja pagal šią direktyvą 
reguliuojamai rinkai ar DPS nustatytiems 
reikalavimams turėtų būti laikomi 
sandoriais, sudarytais ne reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS siekiant pateikti finansinių 
tarpininkų, nuolatos vykdančių klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto 
sąvoką. Tokiu atveju, patenkinus šioje 
direktyvoje nustatytas sąlygas, 
investicinėms įmonėms turėtų būti 
nustatyta pareiga viešai skelbti kainas;

Or. en

Pakeitimas 334
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) pasiūlytas komercinis sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą 
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Siekiant priimti techniškai 
labai sudėtingus ir novatoriškus 
sprendimus, kurie kuo daugiau padėtų 
rinkai, numatytas sprendimas yra 
pagrįstas leidimais paslaugų teikėjams, 
veikiantiems pagal iš anksto nustatytus ir 
prižiūrimus kriterijus ir tarpusavyje 
konkuruojantiems;

(78) pasiūlytas komercinis sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą 
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti 
apibendrintą informaciją apie rinkos 
duomenis. Numatytas sprendimas yra 
pagrįstas leidimais patvirtintoms skelbimo 
sistemoms (PSS), kad būtų užtikrintas, jog 
reguliuojamos rinkos, DPS, OPS, 
finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, bei ne biržoje 
prekiaujančios įmonės teiktų darnius ir 
teisingus rinkos duomenis galutiniams 
naudotojams ir komerciniams duomenų 
teikėjams, kurie tarpusavyje komerciškai 
konkuruotų siekiant rasti techniškai labai 



PE489.463v01-00 106/130 AM\901763LT.doc

LT

sudėtingus ir novatoriškus sprendimus, 
kurie kuo daugiau padėtų rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomą komercinį sprendimą dėl rinkos duomenų tikslūs ir prieinami konsoliduoti 
duomenys bus gauti tik tuo atveju, jei EVPRI paskelbs bendrus Europos duomenų standartus 
ir jei duomenų kokybė ir darna bus užtikrinama taikant reguliuojamas patvirtintas skelbimo 
sistemas (PSS), kuriose viešai skelbiami rinkos duomenys.

Pakeitimas 335
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) pasiūlytas komercinis sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti 
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Siekiant priimti techniškai 
labai sudėtingus ir novatoriškus 
sprendimus, kurie kuo daugiau padėtų 
rinkai, numatytas sprendimas yra 
pagrįstas leidimais paslaugų teikėjams,
veikiantiems pagal iš anksto nustatytus ir 
prižiūrimus kriterijus ir tarpusavyje 
konkuruojantiems;

(78) konsoliduotos informacinės juostos
apie akcijas sukūrimas turėtų padėti 
sukurti labiau integruotą Europos rinką ir 
sudaryti rinkos dalyviams palankesnes 
sąlygas pagrįstomis, atsižvelgiant į 
gamybos sąnaudas, kainomis gauti 
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Numatytą sprendimą 
įgyvendintų vienas subjektas. Tačiau šis 
subjektas būtų komercinė įmonė, kas 
trečius metus skiriama viešojo konkurso 
būdu atsižvelgiant į jos pasiūlymo,
pateikto Europos Komisijai, pranašumus;

Or. en

Pakeitimas 336
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) pasiūlytas komercinis sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą 
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti 
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Siekiant priimti techniškai labai 
sudėtingus ir novatoriškus sprendimus, 
kurie kuo daugiau padėtų rinkai, numatytas 
sprendimas yra pagrįstas leidimais 
paslaugų teikėjams, veikiantiems pagal iš 
anksto nustatytus ir prižiūrimus kriterijus ir 
tarpusavyje konkuruojantiems;

(78) pasiūlytas visapusiškas sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą 
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti 
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Siekiant priimti techniškai labai 
sudėtingus ir novatoriškus sprendimus, 
kurie kuo daugiau padėtų rinkai, numatytas 
sprendimas yra pagrįstas leidimais 
paslaugų teikėjams, veikiantiems pagal iš 
anksto nustatytus ir prižiūrimus kriterijus ir 
tarpusavyje konkuruojantiems. 
Reikalaujant, kad visi konsoliduotos 
informacinės juostos tiekėjai konsoliduotų 
visus PSS duomenis, bus užtikrinama 
konkurencija klientų paslaugų srityje, o 
ne duomenų apimties lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 337
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) pasiūlytas komercinis sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą 
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti 
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Siekiant priimti techniškai labai 
sudėtingus ir novatoriškus sprendimus, 
kurie kuo daugiau padėtų rinkai, numatytas 
sprendimas yra pagrįstas leidimais 
paslaugų teikėjams, veikiantiems pagal iš 

(78) pasiūlytas komercinis sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą 
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti 
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Siekiant priimti techniškai labai 
sudėtingus ir novatoriškus sprendimus, 
kurie kuo daugiau padėtų rinkai, numatytas 
sprendimas yra pagrįstas leidimais 
paslaugų teikėjams, veikiantiems pagal iš 



PE489.463v01-00 108/130 AM\901763LT.doc

LT

anksto nustatytus ir prižiūrimus kriterijus ir 
tarpusavyje konkuruojantiems;

anksto nustatytus ir prižiūrimus kriterijus ir 
tarpusavyje konkuruojantiems; Tuo atveju, 
jei komerciniais sprendimais nepavyktų 
sukurti veiksmingos konsoliduotos 
informacinės juostos apie akcijas, 
Europos Komisija turėtų pateikti viešą 
sprendimą dėl konsoliduotos informacinės 
juostos apie akcijas, kuriuo galima 
pasiekti veiksmingą skaidrumą po 
sandorio sudarymo;

Or. en

Pakeitimas 338
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78a) atsižvelgiant visų pirma į sintetinių 
biržoje kotiruojamų fondų (angl. ETFs) 
keliamą sisteminės rizikos grėsmę ir į tai, 
kad juos įsigyja mažmeniniai klientai, 
labai svarbu, kad investuotojams būtų 
užtikrinamas didesnis šių produktų 
skaidrumas. Konsoliduotos informacinės 
juostos reikalavimai turėtų būti taip pat 
taikomi į akcijas panašioms priemonėms, 
ypač biržoje kotiruojamiems fondams;

Or. en

Pagrindimas

Nors panašu, kad konsoliduotos juostos nuostatų taikymo sritis plečiasi ir apima ne tik 
akcijas, bet ir į akcijas panašias priemones, tai reikia aiškiai paminėti, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad pastaraisiais metais mažmeniniai investuotojai su dideliu interesu naudojosi biržoje 
kotiruojamais fondais. 

Pakeitimas 339
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) 2009 m. rugsėjo 25 d. aukščiausiojo 
lygio susitikime Pitsburge G20 sutiko 
pagerinti finansų ir biržos prekių rinkų 
reguliavimą, veikimą ir skaidrumą siekiant 
spręsti pernelyg didelio biržos prekių kainų 
svyravimo problemą. 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos komunikate dėl veiksmingesnės 
Europos maisto produktų tiekimo 
grandinės ir 2011 m. vasario 2 d. 
Komisijos komunikate dėl uždavinių, 
susijusių su biržos prekių rinkomis ir 
žaliavomis, sprendimo išdėstytos 
priemonės, į kurias reikėtų atsižvelgti 
peržiūrint Direktyvą 2004/39/EB;

(83) 2009 m. rugsėjo 25 d. aukščiausiojo 
lygio susitikime Pitsburge G20 sutiko 
pagerinti finansų ir biržos prekių rinkų 
reguliavimą, veikimą ir skaidrumą siekiant 
spręsti pernelyg didelio biržos prekių kainų 
svyravimo problemą. 2009 m. spalio 28 d. 
Komisijos komunikate dėl veiksmingesnės 
Europos maisto produktų tiekimo 
grandinės ir 2011 m. vasario 2 d. 
Komisijos komunikate dėl uždavinių, 
susijusių su biržos prekių rinkomis ir 
žaliavomis, sprendimo išdėstytos 
priemonės, į kurias reikėtų atsižvelgti 
peržiūrint Direktyvą 2004/39/EB. 2011 m. 
rugsėjo mėn. IOSCO ataskaitoje dėl 
biržos prekių išvestinių priemonių rinkų 
reguliavimo ir priežiūros principų, buvo 
imtasi padėti užtikrinti, kad fizinės biržos 
prekių išvestinių priemonių rinkos atliktų 
savo pagrindines kainų atskleidimo ir 
rizikos draudimo funkcijas, veikdamos be 
manipuliavimo ir piktnaudžiavimo 
prekybos sistemomis, taip pat IOSCO 
pabrėžia, kad labai svarbu skaidrumas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi biržos prekių rinkos visame pasaulyje iki tam tikro lygio tarpusavyje susijusios, 
svarbu atsižvelgti į IOSCO atliktą darbą ir paskelbtas rekomendacijas. Šioje ataskaitoje 
pateikiamos rekomendacijos padeda užtikrinti, kad fizinės biržos prekių išvestinių priemonių 
rinkos atliktų savo pagrindines kainų atskleidimo ir apsidraudimo funkcijas, veikdamos be 
manipuliavimo ir su piktnaudžiavimu susijusios prekybos. Šie principai padeda valdžios 
institucijoms kurti atitinkamą reguliavimo ir priežiūros metodą.

Pakeitimas 340
Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl direktyvos
83 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83a) 2011 m. balandžio mėn. IOSCO 
Biržos prekių ateities sandorių darbo 
grupė oficialiai pranešė Finansinio 
stabilumo tarybai, kad: „Intervencijos 
įgaliojimai turėtų apimti oficialiai 
nustatytus pozicijų valdymo įgaliojimus, 
įskaitant galią ex-ante nustatyti pozicijų 
apribojimus, jei tai tikslinga, imtis 
veiksmų dėl pozicijų, kurios potencialiai 
gali pakenkti sklandžiam rinkos veikimui 
bet kuriuo sutarties etapu; įgaliojimus 
nustatyti kainos svyravimo ribas tam 
tikram laikotarpiui (pvz., vienai dienai); 
arba nustatyti prekybos sustabdymo ar 
apribojimo laikotarpius, kurie turėtų būti 
labai kruopščiai suplanuoti ir taikomi 
kiekvienai konkrečiai biržos prekių 
ateities sandorių rinkai.“

Or. en

Pagrindimas

Ir IOSCO, ir G20 daug nuveikė biržos prekių išvestinių finansinių priemonių srityje, šį darbą 
reikia pripažinti ir įtraukti į FPRD, kad būtų galima laikytis šios srities specialistų 
rekomendacijų ir kiek įmanoma labiau koordinuoti veiklą pasaulio mastu.

Pakeitimas 341
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83b) Šį požiūrį dar kartą oficialiai 
patvirtino G20 šalių žemės ūkio ministrai 
savo 2011 m. birželio 23 d. pareiškime 
Paryžiuje: „Remiame G20 finansų 
ministrus ir centrinių bankų valdytojus, 
kurie 2011 m. balandžio 14-15 d. 
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susitikime Vašingtono pabrėžė, kad biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
rinkų dalyviams turi būti taikomas 
tinkamas reguliavimas ir priežiūra, 
raginame siekti didesnio skaidrumo tiek 
grynųjų pinigų, tiek išvestinių finansinių 
priemonių rinkose, kaip anksčiau 
rekomendavo IOSCO, ir tikimės, kad 
IOSCO rekomendacijos dėl reguliavimo ir 
priežiūros šioje srityje bus baigtos rengti 
iki 2011 m. rugsėjo mėn., ypač siekiant 
spręsti manipuliavimo ir piktnaudžiavimo 
rinka klausimus, pavyzdžiui, pasitelkiant 
oficialiai nustatytus pozicijų valdymo 
įgaliojimus, įskaitant galią ex-ante
nustatyti pozicijų apribojimus, jei tai 
tikslinga, ir kitus intervencijos 
įgaliojimus.“;

Or. en

Pagrindimas

Ir IOSCO, ir G20 daug nuveikė biržos prekių išvestinių finansinių priemonių srityje, šį darbą 
reikia pripažinti ir įtraukti į FPRD, kad būtų galima laikytis šios srities specialistų 
rekomendacijų ir kiek įmanoma labiau koordinuoti veiklą pasaulio mastu.

Pakeitimas 342
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83c) 2011 m. rugsėjo mėn. IOSCO 
nustatė biržos prekių rinkų reguliavimo ir 
priežiūros principus, apimančius: 
sutarčių sudarymo principus, biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
rinkų priežiūros principus; biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių tvarką 
pažeidžiančių rinkų klausimų sprendimo 
principus, įskaitant pozicijų valdymo 
įgaliojimus, be kita ko, įgaliojimus 
nustatyti pozicijų apribojimus; vykdymo ir 
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keitimosi informacija principus; ir kainų 
atskleidimo biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkose gerinimo 
principus;

Or. en

Pagrindimas

Ir IOSCO, ir G20 daug nuveikė biržos prekių išvestinių finansinių priemonių srityje, šį darbą 
reikia pripažinti ir įtraukti į FPRD, kad būtų galima laikytis šios srities specialistų 
rekomendacijų ir kiek įmanoma labiau koordinuoti veiklą pasaulio mastu.

Pakeitimas 343
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83d) IOSCO principai vėliau buvo 
patvirtinti 2011 m. lapkričio 4 d. G20 
aukščiausiojo lygio susitikime Kanuose, 
kuriuose nurodoma, kad „kaip mūsų 
finansų reguliavimo darbotvarkės daliai, 
mes pritariame IOSCO rekomendacijoms, 
skirtoms pagerinti biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkų reguliavimą ir 
priežiūrą. Mes sutinkame, kad rinkos 
priežiūros institucijoms turėtų būti 
suteikti veiksmingi intervencijos 
įgaliojimai užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
rinka. Visų pirma rinkos reguliavimo 
institucijos turėtų turėti ir naudoti 
oficialios pozicijų valdymo įgaliojimus, 
neskaitant kitų intervencijos įgaliojimų, 
įskaitant teisę, prireikus ex-ante nustatyti 
pozicijų apribojimus.“;

Or. en

Pagrindimas

Ir IOSCO, ir G20 daug nuveikė biržos prekių išvestinių finansinių priemonių srityje, šį darbą
reikia pripažinti ir įtraukti į FPRD, kad būtų galima laikytis šios srities specialistų 
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rekomendacijų ir kiek įmanoma labiau koordinuoti veiklą pasaulio mastu.

Pakeitimas 344
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) kompetentingoms institucijoms 
suteikti įgaliojimai turėtų būti papildyti 
aiškiais įgaliojimais iš bet kurio asmens 
reikalauti informacijos apie pozicijos dydį 
ir paskirtį įgyvendinant išvestinių 
finansinių priemonių sutartis, susijusias su 
biržos prekėmis, apyvartiniais taršos 
leidimais ir išvestinėmis jų priemonėmis, ir 
prašyti jo imtis priemonių pozicijos dydžiui 
sumažinti įgyvendinant išvestinių 
finansinių priemonių sutartis;

(84) kompetentingoms institucijoms 
suteikti įgaliojimai turėtų būti papildyti 
aiškiais įgaliojimais iš bet kurio asmens 
reguliariai gauti informacijos apie 
pozicijos dydį ir paskirtį įgyvendinant 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
susijusias su biržos prekėmis, apyvartiniais 
taršos leidimais ir išvestinėmis jų 
priemonėmis, ir prašyti jo imtis priemonių 
pozicijos dydžiui sumažinti įgyvendinant 
išvestinių finansinių priemonių sutartis;

Or. en

Pakeitimas 345
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) Kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai apriboti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės galimybę 
sudaryti išvestinių finansinių priemonių
sutartis, susijusias su biržos prekėmis.
Turėtų būti įmanoma nustatyti ribą tiek 
atskiriems sandoriams, tiek per tam tikrą 
laiką sukurtoms pozicijoms. Ypač 
pastaruoju atveju kompetentinga 
institucija turėtų užtikrinti, kad šios
pozicijų ribos būtų nediskriminacinio 

(85) kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai valdyti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių pozicijas, 
susijusias su biržos prekėmis.
Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, 
kad šiam pozicijų valdymui vykdyti 
būtinos galios būtų nediskriminacinio 
pobūdžio, aiškiai išdėstytos ir būtinos 
siekiant užtikrinti rinkos etiškumą ir 
sklandų veikimą; jas nustatant turėtų būti 
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pobūdžio, aiškiai išdėstytos ir būtinos 
siekiant užtikrinti rinkos etiškumą ir 
sklandų veikimą; jas nustatant turėtų būti 
deramai atsižvelgta į atitinkamos rinkos 
specifiką;

deramai atsižvelgta į atitinkamos rinkos 
specifiką. Pozicijų apribojimai turi būti 
taikomi tik tiek, kiek jie tinkami, ir tik 
pristatymo mėnesį, nes jie gali turėti 
esminį neigiamą poveikį likvidumui;

Or. en

Pakeitimas 346
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) Kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai apriboti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės galimybę 
sudaryti išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, susijusias su biržos prekėmis. 
Turėtų būti įmanoma nustatyti ribą tiek 
atskiriems sandoriams, tiek per tam tikrą 
laiką sukurtoms pozicijoms. Ypač 
pastaruoju atveju kompetentinga institucija 
turėtų užtikrinti, kad šios pozicijų ribos 
būtų nediskriminacinio pobūdžio, aiškiai 
išdėstytos ir būtinos siekiant užtikrinti 
rinkos etiškumą ir sklandų veikimą; jas 
nustatant turėtų būti deramai atsižvelgta į 
atitinkamos rinkos specifiką;

(85) Kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai apriboti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės galimybę 
sudaryti išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, susijusias su biržos prekėmis. 
Turėtų būti įmanoma nustatyti ribą tiek 
atskiriems sandoriams, tiek per tam tikrą 
laiką sukurtoms pozicijoms. Ypač 
pastaruoju atveju kompetentinga institucija 
turėtų užtikrinti, kad šios pozicijų ribos 
būtų nediskriminacinio pobūdžio, aiškiai 
išdėstytos ir būtinos siekiant užtikrinti 
rinkos etiškumą ir sklandų veikimą; jas 
nustatant turėtų būti deramai atsižvelgta į 
atitinkamos rinkos specifiką. Tokie 
sprendimai pagrindžiami aplinkybėmis, 
kurias techniniuose reguliavimo 
standartuose nustato EVPRI;

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų būti suteikti įgaliojimai sušvelninti biržos prekių rinkos svyravimus ir vykdyti 
rinkos sutrikimų prevenciją.
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Pakeitimas 347
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) Kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai apriboti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės galimybę 
sudaryti išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, susijusias su biržos prekėmis. 
Turėtų būti įmanoma nustatyti ribą tiek 
atskiriems sandoriams, tiek per tam tikrą 
laiką sukurtoms pozicijoms. Ypač 
pastaruoju atveju kompetentinga institucija 
turėtų užtikrinti, kad šios pozicijų ribos 
būtų nediskriminacinio pobūdžio, aiškiai 
išdėstytos ir būtinos siekiant užtikrinti 
rinkos etiškumą ir sklandų veikimą; jas 
nustatant turėtų būti deramai atsižvelgta į 
atitinkamos rinkos specifiką;

(85) Kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai apriboti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės galimybę 
sudaryti išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, susijusias su biržos prekėmis. 
Turėtų būti įmanoma nustatyti ribą tiek 
atskiriems sandoriams, tiek per tam tikrą 
laiką sukurtoms pozicijoms. Ypač 
pastaruoju atveju kompetentinga institucija 
turėtų užtikrinti, kad šios pozicijų ribos 
būtų nediskriminacinio pobūdžio, aiškiai 
išdėstytos ir būtinos siekiant užtikrinti 
rinkos etiškumą ir sklandų veikimą; jas 
nustatant turėtų būti deramai atsižvelgta į 
atitinkamos rinkos specifiką. Be to, 
siekiama pašalinti per didelę spekuliaciją;

Or. en

Pakeitimas 348
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86) visose vietose, kuriose siūloma 
prekiauti biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, turėtų būti
nustatyti atitinkami apribojimai arba
taikomos tinkamos alternatyvios
priemonės, kuriomis siekiama palaikyti 
likvidumą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
rinka ir užtikrinti tinkamai nustatytas 

(86) neskaitant kompetentingoms 
institucijoms suteiktų įgaliojimų nustatyti 
pozicijų apribojimus, visose vietose, 
kuriose siūloma prekiauti biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
turėtų būti taikomos tinkamos pozicijų 
valdymo priemonės, kuriomis siekiama 
palaikyti likvidumą, užkirsti kelią 
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kainas bei atsiskaitymo sąlygas. EVPRI 
turėtų sudaryti ir paskelbti visų tokių 
taikomų priemonių santraukų sąrašą. Tokie 
apribojimai ir priemonės turėtų būti
taikomi nuosekliai ir atsižvelgiant į 
konkrečios rinkos savitus bruožus. Turėtų 
būti aiškiai nustatyta, kam jie taikomi ir 
kokiais atvejais jie netaikomi, taip pat 
turėtų būti aiškiai nustatyti kiekybiniai 
slenksčiai, taikytini kaip apribojimai arba 
kaip ribos, kurias peržengus taikytini kiti 
įpareigojimai. Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
įskaitant tuo, kuriais siekiama išvengti bet 
kokio nukrypimo nuo apribojimų ar
priemonių, taikomų sudarant palyginamas 
sutartis kitose prekybos vietose;

piktnaudžiavimui rinka ir užtikrinti 
tinkamai nustatytas kainas bei atsiskaitymo 
sąlygas. Tokios priemonės, pvz., galėtų 
būti didelių pozicijų koncentracijų 
sukūrimo, ypač arti atsiskaitymo laiko, 
konstatavimas, pozicijų apribojimas, 
kainų svyravimo apribojimas, nurodymas 
panaikinti ar pervesti atviras pozicijas, 
prekybos sustabdymas, pristatymo 
reikalavimų ir sąlygų pakeitimas, 
sandorių panaikinimas ir reikalavimas 
pateikti pristatymo ketinimus. Vis dėlto 
reikia pripažinti, kad viena prekybos vieta 
negali matyti jos narių ar dalyvių 
bendrųjų pozicijų visoje rinkoje.  EVPRI 
turėtų techniniuose reguliavimo 
standartuose nustatyti pagrindinius 
suderintos pozicijų valdymo tvarkos 
bruožus, taip pat sudaryti ir paskelbti visų 
tokių taikomų priemonių santraukų sąrašą.
Tokios priemonės turėtų būti taikomos
nuosekliai ir atsižvelgiant į konkrečios 
rinkos savitus bruožus. Turėtų būti aiškiai 
nustatyta, kam jie taikomi ir kokiais 
atvejais jie netaikomi, taip pat turėtų būti 
aiškiai nustatyti kiekybiniai slenksčiai, 
taikytini kaip apribojimai arba kaip ribos, 
kurias peržengus taikytini kiti 
įpareigojimai. Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
įskaitant tuo, kuriais siekiama išvengti bet 
kokio nukrypimo nuo priemonių, taikomų 
sudarant palyginamas sutartis kitose 
prekybos vietose;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad FPRD II siūloma suteikti kompetentingoms institucijoms įgaliojimus 
nustatyti pozicijų ribas, taip pat kai kurių priemonių, kurių turi imtis prekybos vietos. Šios 
priemonės turėtų būti papildomos, o ne dubliuoti kitas. Yra daug būdų, kaip prekybos vietos 
gali imtis (ir imasi) priemonių sklandžiam rinkų veikimui užtikrinti.  Tą derėtų pripažinti, o 
pozicijų apribojimai turėtų būti priemonių, kurias turi įdiegti prekybos vietos, pavyzdys, 
tačiau jos neturėtų būti privalomos. 
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Pakeitimas 349
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86) visose vietose, kuriose siūloma 
prekiauti biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, turėtų būti 
nustatyti atitinkami apribojimai arba
taikomos tinkamos alternatyvios
priemonės, kuriomis siekiama palaikyti 
likvidumą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
rinka ir užtikrinti tinkamai nustatytas 
kainas bei atsiskaitymo sąlygas. EVPRI 
turėtų sudaryti ir paskelbti visų tokių 
taikomų priemonių santraukų sąrašą. Tokie 
apribojimai ir priemonės turėtų būti 
taikomi nuosekliai ir atsižvelgiant į 
konkrečios rinkos savitus bruožus. Turėtų 
būti aiškiai nustatyta, kam jie taikomi ir 
kokiais atvejais jie netaikomi, taip pat 
turėtų būti aiškiai nustatyti kiekybiniai 
slenksčiai, taikytini kaip apribojimai arba 
kaip ribos, kurias peržengus taikytini kiti 
įpareigojimai. Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
įskaitant tuo, kuriais siekiama išvengti bet 
kokio nukrypimo nuo apribojimų ar
priemonių, taikomų sudarant palyginamas 
sutartis kitose prekybos vietose;

(86) visose vietose, kuriose siūloma 
prekiauti biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, turėtų būti 
nustatyti atitinkami apribojimai ir taikomos 
tinkamos papildomos priemonės, kuriomis 
siekiama palaikyti likvidumą, užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui rinka ir užtikrinti
tinkamą kainos atskleidimo funkcijos 
veikimą bei atsiskaitymo sąlygas, taip pat 
pašalinti per didelę spekuliaciją. EVPRI 
turėtų sudaryti ir paskelbti visų tokių 
taikomų priemonių santraukų sąrašą. Tokie 
apribojimai ir priemonės turėtų būti 
taikomi nuosekliai ir atsižvelgiant į 
konkrečios rinkos savitus bruožus. Turėtų 
būti aiškiai nustatyta, kam jie taikomi ir 
kokiais atvejais jie netaikomi, taip pat 
turėtų būti aiškiai nustatyti kiekybiniai ir 
kokybiniai slenksčiai, taikytini kaip 
apribojimai arba kaip ribos, kurias 
peržengus taikytini kiti įpareigojimai.
Komisija turėtų būti įgaliota priimti
techninius reguliavimo standartus, 
įskaitant tuo, kuriais siekiama išvengti bet 
kokio nukrypimo nuo apribojimų ir
priemonių, taikomų sudarant palyginamas 
sutartis kitose prekybos vietose;

Or. en

Pakeitimas 350
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) vietose, kuriose prekiaujama 
likvidžiausiomis biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kas savaitę 
turėtų būti skelbiama suvestinė informacija 
apie įvairių tipų rinkos dalyvių, įskaitant ne 
savo vardu prekiaujančių dalyvių klientus, 
pozicijų pasiskirstymą. Paprašiusi 
kompetentinga institucija turėtų galėti 
susipažinti su išsamia informacija apie 
rinkos dalyvių pasiskirstymą pagal jų tipą 
ir tapatybę;

(87) vietose, kuriose prekiaujama 
likvidžiausiomis biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kas savaitę 
turėtų būti skelbiama suvestinė informacija 
apie įvairių tipų rinkos dalyvių, įskaitant ne 
savo vardu prekiaujančių dalyvių klientus, 
pozicijų pasiskirstymą. Kompetentingai 
institucijai turėtų būti reguliariai teikiama 
išsami informacija apie rinkos dalyvių 
pasiskirstymą pagal jų tipą ir tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 
15 d. G20 šalių finansų ministrų ir 
centrinių bankų valdytojų komunikatą, 
kuriuo siekiama užtikrinti, kad biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
rinkų dalyviai būtų tinkamai 
reglamentuojami ir prižiūrimi, įvairiems 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių rinkos dalyviams taikomos 
Direktyvos 2004/39/EB išimtys turėtų būti 
pakeistos siekiant užtikrinti, kad ši 
direktyva ir toliau nebūtų taikoma 
finansinei grupei nepriklausančių įmonių 
veiklai, susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse, taip pat 
įmonėms, kurios savo pagrindinio verslo 
klientams kaip papildomas paslaugas 
teikia investicines paslaugas, susijusias su 
biržos prekių ar egzotinių produktų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, o 
įmonės, kurios specializuojasi prekyboje 

Išbraukta.
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biržos prekėmis ir biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
patektų į šios direktyvos taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

Šioje konstatuojamoje dalyje neatsižvelgiama į 2 straipsnyje nustatytas siauras išimtis ir 
sukeliamas dviprasmiškumas.

Pakeitimas 352
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 15 d. 
G20 šalių finansų ministrų ir centrinių 
bankų valdytojų komunikatą, kuriuo 
siekiama užtikrinti, kad biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų 
dalyviai būtų tinkamai reglamentuojami ir 
prižiūrimi, įvairiems biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
dalyviams taikomos 
Direktyvos 2004/39/EB išimtys turėtų būti 
pakeistos siekiant užtikrinti, kad ši 
direktyva ir toliau nebūtų taikoma 
finansinei grupei nepriklausančių įmonių 
veiklai, susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse, taip pat 
įmonėms, kurios savo pagrindinio verslo 
klientams kaip papildomas paslaugas teikia 
investicines paslaugas, susijusias su biržos 
prekių ar egzotinių produktų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, o įmonės, 
kurios specializuojasi prekyboje biržos 
prekėmis ir biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, patektų į šios 
direktyvos taikymo sritį;

(88) atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 15 d. 
G20 šalių finansų ministrų ir centrinių 
bankų valdytojų komunikatą, kuriuo 
siekiama užtikrinti, kad biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų 
dalyviai būtų tinkamai reglamentuojami ir 
prižiūrimi, įvairiems biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
dalyviams taikomos 
Direktyvos 2004/39/EB išimtys turėtų būti 
pakeistos siekiant užtikrinti, kad ši 
direktyva ir toliau nebūtų taikoma 
finansinei grupei nepriklausančių įmonių 
veiklai, susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse, taip pat 
įmonėms, kurios savo pagrindinio verslo 
klientams kaip papildomas paslaugas teikia 
investicines paslaugas, susijusias su biržos 
prekių ar egzotinių produktų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis. Reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad įmonėms, kurių 
pagrindinė veikla yra biržos prekių 
gamyba arba tiekimas ir kurios kaip 
pagalbinę veiklą savo sąskaita vykdo 
prekybą biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, pvz., pagal 
konkretiems sektoriams nustatytas 
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taisykles jau taikoma priderinta 
reguliavimo institucijų priežiūra ir 
reguliavimo aktais nustatytos prievolės 
teikti ataskaitas, ypač susijusias su 
neatidėliotinais ir fiziniais išankstiniais 
sandoriais, remiantis 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 2011/1227 dėl 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo (angl. REMIT), ir taikomos 
reguliavimo aktais nustatytos prievolės 
teikti ataskaitas dėl standartinių išvestinių 
finansinių priemonių sandorių ir 
reguliavimo institucijų priežiūra pagal 
Reglamentą (ES) Nr. .../... (Europos 
rinkos infrastruktūros reglamentą (angl. 
EMIR)). Tačiau įmonės, kurios 
specializuojasi prekyboje biržos prekėmis 
ir biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, turėtų patekti į šios 
direktyvos taikymo sritį;

Or. de

Pagrindimas

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Pakeitimas 353
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 15 d. 
G20 šalių finansų ministrų ir centrinių 

(88) atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 15 d. 
G20 šalių finansų ministrų ir centrinių 
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bankų valdytojų komunikatą, kuriuo 
siekiama užtikrinti, kad biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų 
dalyviai būtų tinkamai reglamentuojami ir 
prižiūrimi, įvairiems biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
dalyviams taikomos 
Direktyvos 2004/39/EB išimtys turėtų būti 
pakeistos siekiant užtikrinti, kad ši 
direktyva ir toliau nebūtų taikoma 
finansinei grupei nepriklausančių įmonių 
veiklai, susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse, taip pat 
įmonėms, kurios savo pagrindinio verslo 
klientams kaip papildomas paslaugas teikia 
investicines paslaugas, susijusias su biržos 
prekių ar egzotinių produktų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, o įmonės, 
kurios specializuojasi prekyboje biržos 
prekėmis ir biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, patektų į šios 
direktyvos taikymo sritį;

bankų valdytojų komunikatą, kuriuo 
siekiama užtikrinti, kad biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų 
dalyviai būtų tinkamai reglamentuojami ir 
prižiūrimi, įvairiems biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
dalyviams taikomos 
Direktyvos 2004/39/EB išimtys turėtų būti 
pakeistos siekiant užtikrinti, kad ši 
direktyva ir toliau nebūtų taikoma 
finansinei grupei nepriklausančių įmonių 
veiklai, susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse, taip pat 
įmonėms, kurios savo pagrindinio verslo 
klientams kaip papildomas paslaugas teikia 
investicines paslaugas, susijusias su biržos 
prekių ar egzotinių produktų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, jei tokios 
veiklos mastas arba poveikis atitinkamoje 
rinkoje nėra dideli, o įmonės, kurios 
specializuojasi prekyboje biržos prekėmis 
ir biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, patektų į šios direktyvos 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 354
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88a) atsižvelgiant į G20 komunikatą ir 
siekiant skatinti suderinamumą pasaulio 
lygmeniu bei išvengti palankesnio 
reguliavimo paieškos, iš išvestinės 
finansinės priemonės apibrėžties derėtų 
aiškiau pašalinti bet kokios biržos prekės 
pardavimo su ateities pristatymu ar 
atidėto atgabenimo sutartis, jeigu 
sandoriui nebūdingi kitų išvestinių 
finansinių priemonių bruožai;
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Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai į taikymo sritį neįtraukti ateityje fiziškai pristatomų produktų ir tiksliai 
paaiškinti, kad šie produktai nebus laikomi kitomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
neatsižvelgiant į vykdymo vietą. Šiuo pasiūlymu ES teisės aktai būtų suderinti su apsikeitimo 
sandorių apibrėžtimi, pateikiama JAV Dodd-Frank akte, kuriame sutartys, pagal kurias 
pagrindinė biržos prekė pristatoma ateityje, nelaikomos apsikeitimo sandoriais. 

Pakeitimas 355
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
89 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(89) pageidautina, kad mažesnės ir 
vidutinės įmonės galėtų lengviau naudotis 
kapitalu ir būtų palengvinta tolesnė 
specialistų rinkų, kurios siekia patenkinti 
mažesnių ir vidutinių emitentų poreikius, 
plėtra. Šios rinkos, pagal šią direktyvą 
paprastai veikiančios kaip daugiašalės 
prekybos sistemos, įprastai vadinamos 
MVĮ rinkomis, augimo rinkomis arba 
jaunesniosiomis rinkomis. DPS 
kategorijoje nustačius naują MVĮ augimo 
rinkos pakategorę ir registruojant šias 
rinkas turėtų padidėti jų matomumas ir 
prestižas ir turėtų būti lengviau kurti 
bendrus visoje Europoje taikomus šių rinkų 
reguliavimo standartus;

(89) pageidautina, kad mažesnės ir 
vidutinės įmonės galėtų lengviau naudotis 
kapitalu ir būtų palengvinta tolesnė 
specialistų rinkų, kurios siekia patenkinti 
mažesnių ir vidutinių emitentų poreikius, 
plėtra. Šios rinkos, pagal šią direktyvą 
paprastai veikiančios kaip daugiašalės 
prekybos sistemos, įprastai vadinamos 
MVĮ rinkomis, augimo rinkomis arba 
jaunesniosiomis rinkomis. DPS 
kategorijoje nustačius naują MVĮ augimo 
rinkos pakategorę ir registruojant šias 
rinkas turėtų padidėti jų matomumas ir 
prestižas ir turėtų būti lengviau kurti 
bendrus visoje Europoje taikomus šių rinkų 
reguliavimo standartus. Dėmesys turėtų 
būti sutelkiamas į tai, kaip parengti 
būsimus teisės aktus siekiant dar labiau 
puoselėti ir skatinti naudoti šią rinką kaip 
naują turto kategoriją, kuri bus patraukli 
investuotojams. Visas kitas ES rinkos 
reguliavimas turėtų būti atnaujintas, kad 
būtų sumažinta administracinė našta ir 
teikiama daugiau paskatų MVĮ įrašyti į 
MVĮ augimo rinkų biržos sąrašus;

Or. en
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Pakeitimas 356
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) atsižvelgiant į didelę įvairių 
daugiašalių prekybos sistemų daromą įtaką 
ir joms tenkančią rinkos dalį, tikslinga 
užtikrinti, kad kompetentingos DPS ir 
jurisdikcijos, kurioje DPS teikia paslaugas, 
institucijos sudarytų atitinkamus 
bendradarbiavimo susitarimus. Siekiant 
numatyti visus panašius pokyčius, tai 
turėtų būti taikoma ir organizuotos 
prekybos sistemoms (OPS);

(94) atsižvelgiant į didelę įvairių 
daugiašalių prekybos sistemų daromą įtaką 
ir joms tenkančią rinkos dalį, tikslinga 
užtikrinti, kad kompetentingos DPS ir 
jurisdikcijos, kurioje DPS teikia paslaugas, 
institucijos sudarytų atitinkamus 
bendradarbiavimo susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 357
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
99 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(99) kad kompetentingos institucijos galėtų 
nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų 
būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, 
jos turėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kuriais skatintų pranešti apie 
galimus arba padarytus pažeidimus. Šiais 
mechanizmais neturėtų būti pažeista 
atitinkama kaltinamų asmenų apsauga. 
Turėtų būti nustatytos atitinkamos 
procedūros siekiant užtikrinti, kad asmuo, 
apie kurį pranešta, galėtų pasinaudoti teise 
į gynybą ir būti išklausytas prieš priimant 
galutinį sprendimą dėl jo, be to, apskundęs 
dėl jo priimtą sprendimą, teisme galėtų 
pasinaudoti teise į teisių gynimo priemonę;

(99) kad kompetentingos institucijos galėtų 
nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų 
būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, 
jos turėtų sukurti veiksmingus  ir 
patikimus mechanizmus, kuriais skatintų 
pranešti apie galimus arba padarytus 
pažeidimus. Darbuotojams, pranešantiems 
apie pažeidimus savo pačių įstaigose, 
turėtų būti užtikrinta gera apsauga ir 
visiškas anonimiškumas. Šiais 
mechanizmais neturėtų būti pažeista 
atitinkama kaltinamų asmenų apsauga. 
Turėtų būti nustatytos atitinkamos 
procedūros siekiant užtikrinti, kad asmuo, 
apie kurį pranešta, galėtų pasinaudoti teise 
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į gynybą ir būti išklausytas prieš priimant 
galutinį sprendimą dėl jo, be to, apskundęs 
dėl jo priimtą sprendimą, teisme galėtų 
pasinaudoti teise į teisių gynimo priemonę;

Or. en

Pakeitimas 358
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
101 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(101) šia direktyva neturėtų būti 
pažeidžiamos jokios valstybių narių teisės 
nuostatos, susijusios su baudžiamosiomis 
sankcijomis;

(101) šia direktyva nedaroma poveikio
jokioms valstybių narių teisės nuostatoms, 
susijusioms su baudžiamosiomis 
sankcijomis;

Or. en

Pagrindimas

Tiksliau.

Pakeitimas 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(108) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
indėlininkų, investuotojų ir vartotojų 
apsauga visoje Sąjungoje. kadangi EVPRI 
turi itin specializuotą kompetenciją, būtų 
veiksminga ir tinkama jai patikėti rengti su 
politikos pasirinktimis nesusijusių 
reguliavimo ir įgyvendinimo techninių 
standartų projektus ir pateikti juos 

(108) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
indėlininkų, investuotojų ir vartotojų 
apsauga visoje Sąjungoje. kadangi EVPRI 
turi itin specializuotą kompetenciją, būtų 
veiksminga ir tinkama jai patikėti rengti su 
politikos pasirinktimis nesusijusių 
reguliavimo ir įgyvendinimo techninių 
standartų projektus ir pateikti juos 
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Komisijai; Komisijai. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
investuotojų ir vartotojų apsaugą visuose 
finansų paslaugų sektoriuose, EVPRI 
turėtų vykdyti savo užduotis kiek 
įmanoma glaudžiau bendradarbiaudama 
su kitomis dviem EPI Jungtiniame 
komitete;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklią investuotojų ir vartotojų apsaugą visuose finansų paslaugų 
sektoriuose, EVPRI turėtų kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti su kitomis dviem EPI 
Jungtiniame komitete. (ECB siūlymas).

Pakeitimas 360
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
108 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(108) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
indėlininkų, investuotojų ir vartotojų 
apsauga visoje Sąjungoje. kadangi EVPRI 
turi itin specializuotą kompetenciją, būtų 
veiksminga ir tinkama jai patikėti rengti su 
politikos pasirinktimis nesusijusių 
reguliavimo ir įgyvendinimo techninių 
standartų projektus ir pateikti juos 
Komisijai;

(108) finansinių paslaugų techniniais 
standartais turėtų būti užtikrinamas 
nuoseklus jų suderinimas ir tinkama 
indėlininkų, investuotojų ir vartotojų 
apsauga visoje Sąjungoje. kadangi EVPRI 
turi itin specializuotą kompetenciją, būtų 
veiksminga ir tinkama jai patikėti rengti su 
politikos pasirinktimis nesusijusių 
reguliavimo ir įgyvendinimo techninių 
standartų projektus ir pateikti juos 
Komisijai. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
investuotojų ir vartotojų apsaugą visuose 
finansų paslaugų sektoriuose, EVPRI 
turėtų vykdyti savo užduotis kiek 
įmanoma glaudžiau bendradarbiaudama 
su kitomis dviem EPI Jungtiniame 
komitete;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklią investuotojų ir vartotojų apsaugą visuose finansų paslaugų 
sektoriuose, EVPRI turėtų kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti su kitomis dviem EPI 
Jungtiniame komitete.

Pakeitimas 361
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
109 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(109) Komisija turėtų priimti tokius EVPRI 
perengtus reguliavimo techninių standartų 
projektus: dėl investicinių įmonių veiklos 
leidimų išdavimo ir atsisakymo juos išduoti 
tvarkos (7 straipsnis), dėl vadovybėms 
taikomų reikalavimų (9 ir 48 straipsniai), 
dėl kvalifikuotos akcijų paketo dalies 
įsigijimo (12 straipsnis), dėl įpareigojimo 
vykdyti pavedimus klientams 
palankiausiomis sąlygomis (27 straipsnis), 
dėl bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija (34 ir 54 straipsniai), dėl 
laisvės teikti investicines paslaugas ir 
vykdyti investicinę veiklą (36 straipsnis), 
dėl filialo įsteigimo (37 straipsnis), dėl 
trečiųjų šalių teikiamų paslaugų (44 
straipsnis), dėl leidimų vykdyti duomenų 
pranešimo paslaugas išdavimo ir 
neišdavimo tvarkos (63 straipsnis), dėl PSS 
ir KIJT taikomų organizacinių reikalavimų 
(66 ir 67 straipsniai) ir dėl kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo (84 
straipsnis). Šiuos reguliavimo techninių 
standartų projektus Komisija turėtų priimti 
kaip deleguotuosius aktus pagal SESV 290 
straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniais;

(109) Komisija turėtų priimti tokius EVPRI 
perengtus reguliavimo techninių standartų 
projektus: dėl investicinių įmonių veiklos 
leidimų išdavimo ir atsisakymo juos išduoti 
tvarkos (7 straipsnis), dėl vadovybėms 
taikomų reikalavimų (9 ir 48 straipsniai), 
dėl kvalifikuotos akcijų paketo dalies 
įsigijimo (12 straipsnis), dėl įpareigojimo 
vykdyti pavedimus klientams 
palankiausiomis sąlygomis (27 straipsnis), 
dėl bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija (34 ir 54 straipsniai), dėl 
laisvės teikti investicines paslaugas ir 
vykdyti investicinę veiklą (36 straipsnis), 
dėl filialo įsteigimo (37 straipsnis), dėl 
trečiųjų šalių teikiamų paslaugų (44 
straipsnis), dėl pozicijų valdymo 
įgyvendinimo biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkose (59 
straipsnis), dėl leidimų vykdyti duomenų 
pranešimo paslaugas išdavimo ir 
neišdavimo tvarkos (63 straipsnis), dėl PSS 
ir KIJT taikomų organizacinių reikalavimų 
(66 ir 67 straipsniai) ir dėl kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo (84 
straipsnis). Šiuos reguliavimo techninių 
standartų projektus Komisija turėtų priimti 
kaip deleguotuosius aktus pagal SESV 290 
straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniais;
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Or. en

Pakeitimas 362
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) Komisija turėtų būti įgaliota 
įgyvendinimo techninius standartus kaip 
įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 
straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento
(ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu. EVPRI 
turėtų būti patikėta parengti ir Komisijai 
pateikti tokius įgyvendinimo techninių 
standartų projektus: dėl investicinių įmonių 
veiklos leidimų išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarkos (7 straipsnis), dėl 
kvalifikuotos akcijų paketo dalies įsigijimo
(12 straipsnis), dėl sandorių užbaigimo 
DPS ir OPS prekybos proceso (18 
straipsnis), dėl priemonių prekybos 
sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos
(32, 33 ir 53 straipsniai), dėl laisvės teikti 
investicines paslaugas ir vykdyti 
investicinę veiklą (36 straipsnis), dėl filialo 
įsteigimo (37 straipsnis), dėl trečiųjų šalių 
teikiamų paslaugų (44 straipsnis), dėl 
pozicijos pranešimo pagal prekiautojų 
kategorijas (60 straipsnis), dėl informacijos 
pateikimo EVPRI (78 straipsnis), dėl 
įpareigojimo bendradarbiauti (83 
straipsnis), dėl kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo (84 straipsnis), dėl 
keitimosi informacija (85 straipsnis) ir dėl 
konsultavimosi prieš išduodant leidimą (88 
straipsnis);

(110) Komisija turėtų būti įgaliota 
įgyvendinimo techninius standartus kaip 
įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 
straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento
(ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu. EVPRI 
turėtų būti patikėta parengti ir Komisijai 
pateikti tokius įgyvendinimo techninių 
standartų projektus: dėl investicinių įmonių 
veiklos leidimų išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarkos (7 straipsnis), dėl 
kvalifikuotos akcijų paketo dalies įsigijimo
(12 straipsnis), dėl sandorių užbaigimo 
DPS prekybos proceso (18 straipsnis), dėl 
priemonių prekybos sustabdymo ir jų 
pašalinimo iš prekybos (32, 33 ir 53 
straipsniai), dėl laisvės teikti investicines 
paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą (36 
straipsnis), dėl filialo įsteigimo (37 
straipsnis), dėl trečiųjų šalių teikiamų 
paslaugų (44 straipsnis), dėl pozicijos 
pranešimo pagal prekiautojų kategorijas
(60 straipsnis), dėl informacijos pateikimo 
EVPRI (78 straipsnis), dėl įpareigojimo 
bendradarbiauti (83 straipsnis), dėl 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo (84 straipsnis), dėl 
keitimosi informacija (85 straipsnis) ir dėl 
konsultavimosi prieš išduodant leidimą (88 
straipsnis);

Or. en

Pakeitimas 363
Anne E. Jensen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
111 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(111) Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
įvertintų, kaip veikia organizuotos 
prekybos sistema, kaip MVĮ augimo 
rinkoms taikoma tvarka, koks reikalavimų 
automatizuoti dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius poveikis, 
kokia mechanizmų, kuriais siekiama 
uždrausti tam tikrus produktus, arba 
praktikos taikymo patirtis ir koks taikomų 
priemonių poveikis biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkoms;

(111) Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
įvertintų, kaip veikia organizuotos 
prekybos sistema, kaip MVĮ augimo 
rinkoms taikoma tvarka, koks reikalavimų 
automatizuoti dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius poveikis, 
kokia mechanizmų, kuriais siekiama 
uždrausti tam tikrus produktus, arba 
praktikos taikymo patirtis, koks 
konsoliduotos informacinės juostos apie 
akcijas sukūrimo poveikis, be kita ko, 
rinkos duomenų kainų bendra raida, ir 
koks taikomų priemonių poveikis biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
rinkoms;

Or. en

Pakeitimas 364
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
113 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113) laikoma, kad sukurti konsoliduotą ne 
akcijų priemonių informacinę juostą yra 
sunkiau negu konsoliduotą akcijų 
priemonių informacinę juostą, ir 
potencialiems teikėjams reikėtų leisti įgyti 
tokios juostos kūrimo patirties prieš ją 
kuriant. Siekiant sudaryti sąlygas tinkamai 
sukurti konsoliduotą ne akcijų priemonių 
informacijos juostą dera nustatyti vėlesnę 
nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama 
atitinkama nuostata, taikymo datą;

(113) laikoma, kad sukurti konsoliduotą ne 
akcijų priemonių informacinę juostą yra 
sunkiau negu konsoliduotą akcijų 
priemonių informacinę juostą, ir 
potencialiems teikėjams reikėtų leisti įgyti 
tokios juostos kūrimo patirties prieš ją 
kuriant. Siekiant sudaryti sąlygas tinkamai 
sukurti konsoliduotą ne akcijų priemonių 
informacijos juostą dera nustatyti vėlesnę 
nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama 
atitinkama nuostata, taikymo datą. Tuo 
atveju, kai komerciniais sprendimais 
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nepavyksta pateikti veiksmingos 
konsoliduotos priemonių, kurios nėra 
akcijos, informacinės juostos, Europos 
Komisija turėtų pasiūlyti viešą sprendimą 
dėl konsoliduotos priemonių, kurios nėra 
akcijos, informacinės juostos, kuriuo 
galima pasiekti veiksmingą skaidrumą po 
sandorio sudarymo;

Or. en

Pakeitimas 365
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
113 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113a) Europos Komisija būsimame 
Reglamente dėl vertybinių popierių 
įstatymų turėtų pateikti konkrečius 
pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusius su 
I priedo B skirsnio 1 įtraukoje išvardytų 
finansinių priemonių saugojimo ir 
administravimo apibrėžimu, ES ir ne ES 
subjektų, turinčių teisę gauti licenziją šiai 
paslaugai teikti, rūšimis, šių subjektų 
teisėmis ir pareigomis, siekiant užtikrinti 
vertybinių popierių neliečiamybę, visišką 
skaidrumą ir galutinio investuotojo teisių 
užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 366
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
113 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113a) siekiant ilgalaikio stabilumo, 
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priežiūros kontrolės ir bendrų finansinių 
srautų supratimo, pageidautina kuo 
dažniau naudoti tikrojo laiko ar beveik 
tikrojo laiko sandorių bendro vaizdo 
nustatymą ir automatizuotas analizės 
procedūras. Turint tai omenyje, turėtų 
būti skatinamas identifikatorių ir tam 
tikrų duomenų pranešimų segmentų 
standartizavimas su sąžiningomis, 
pagrįstomis ir nediskriminacinėmis 
licencijavimo nuostatomis, taikomomis 
bet kokioms intelektinės nuosavybės 
teisėms;

Or. en

Pakeitimas 367
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
113 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(113b) Komisija, kartu su EVPRI, EBI ir 
ESRV turėtų skatinti darbą siekiant 
sukurti identifikatorius, rodančius 
struktūrizuotų ir kompleksinių produktų 
pobūdį, turto turinio tipą bei sudėtingumo 
laipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Identifikatoriai turėtų galėti nurodyti, pavyzdžiui, ar produkte yra išvestinių priemonių arba 
atpirkimo sandorių.


