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Pakeitimas 368
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma investicinėms 
įmonėms, reguliuojamoms 
rinkoms, duomenų pranešimo paslaugų 
teikėjams ir trečiųjų šalių įmonėms, 
teikiančioms investicines paslaugas arba 
vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje.

1. Ši direktyva taikoma investicinėms 
įmonėms, finansinėms priemonėms 
(įskaitant su investavimu susijusias 
priemones), reguliuojamoms 
rinkoms, duomenų pranešimo paslaugų 
teikėjams ir trečiųjų šalių įmonėms, 
teikiančioms investicines paslaugas arba 
vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje.

Or. nl

Pakeitimas 369
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma investicinėms 
įmonėms, reguliuojamoms 
rinkoms, duomenų pranešimo paslaugų 
teikėjams ir trečiųjų šalių įmonėms, 
teikiančioms investicines paslaugas arba 
vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje.

1. Ši direktyva taikoma investicinėms 
įmonėms, akcijų nuosavybės suteikimo 
darbuotojams schemoms, reguliuojamoms 
rinkoms, duomenų pranešimo paslaugų 
teikėjams ir trečiųjų šalių įmonėms, 
teikiančioms investicines paslaugas arba 
vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą, taip pat 
taikomos šios nuostatos:

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurie tiesiogiai susiję tik 
su pagrindine orientacine palūkanų 
norma valstybėje narėje arba ES 
lygmeniu, arba bendrai priimta 
tarptautiniu lygmeniu trečiosios šalies 
pamatine palūkanų norma, taip pat 
taikomos šios nuostatos:

– 2 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 6 dalis 
ir 14, 16, 17 ir 18 straipsniai,
– II antraštinės dalies II skyrius, išskyrus 
29 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,
– II antraštinės dalies III skyrius, išskyrus 
36 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, 32 straipsnio 
2, 3, 4, 5, 6, 9 ir 10 dalis
– 69–80 ir 84, 89 ir 90 straipsniai.

Or. en

Pagrindimas

Šia palūkanų normų apibrėžtimi užtikrinama, kad pagrindiniai indeksai, pvz., EURIBOR, 
LIBOR, Federalinio Rezervo normos, nesvarbu, ar jie fiksuoti, ar kintami, laikomi baziniais 
produktais. Kitos pagal formulę apskaičiuojamos normos gali būti laikomos struktūrinėmis, 
tuomet joms taikoma atitinkama FPRD nuostata.

Pakeitimas 371
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 

3. Kredito įstaigų, gavusių leidimus veikti 
vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB ir 
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ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą, taip pat 
taikomos šios nuostatos:

teikiančioms vieną ar daugiau investicinių 
paslaugų, ir (ar) vykdančių investicinę 
veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą, leidimo 
suteikimo ir veiklos sąlygoms taip pat 
taikoma ši direktyva.

– 2 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 6 dalis 
ir 14, 16, 17 ir 18 straipsniai,
– II antraštinės dalies II skyrius, išskyrus 
29 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,
– II antraštinės dalies III skyrius, išskyrus 
36 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, 32 straipsnio 
2, 3, 4, 5, 6, 9 ir 10 dalis
– 69–80 ir 84, 89 ir 90 straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 372
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą, taip pat 
taikomos šios nuostatos:

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą, taip pat 
bet kurioms kitoms įmonėms, 
teikiančioms investavimo paslaugas ir 
(arba) vykdančioms investavimo veiklą ar 
siūlančioms su investavimu susijusias 
priemones, taip pat taikomos šios 
nuostatos:

Or. nl
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Pakeitimas 373
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą, taip 
pat taikomos šios nuostatos:

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl 
struktūruotų indėlių, taip pat taikomos šios 
nuostatos:

Or. en

Pagrindimas

Paprasti indėliai, pvz., taupomosios knygelės ir indėliai su kintamomis palūkanų normomis, 
neturėtų priklausyti FPRD taikymo sričiai, ji turėtų būti taikoma tik struktūriniams indėliams.

Pakeitimas 374
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei parduodančioms arba 
konsultuojančioms klientus dėl indėlių, 
išskyrus indėlius, kurių grąžos norma 
nustatoma pagal palūkanų normą, taip pat 
taikomos šios nuostatos:

3. Kredito įstaigoms, gavusioms leidimus 
veikti vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB 
ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų, ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą bei kredito įstaigoms ir 
investicinėms įmonėms, parduodančioms 
arba konsultuojančioms klientus dėl 
indėlių, išskyrus indėlius, kurių grąžos 
norma nustatoma pagal palūkanų normą, 
taip pat taikomos šios nuostatos:
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Or. en

Pakeitimas 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Draudimo įmonėms, draudimo 
tarpininkams, įskaitant draudimo 
tarpininkų agentus, registruotiems arba 
gavusiems leidimą pagal Direktyvą 
2002/83/EB, Direktyvą 2009/138/EB arba 
Direktyvą 2002/92/EB, atitinkamai, 
parduodančioms arba konsultuojančioms 
klientus dėl draudimu pagrįstų investicijų, 
taip pat taikomos šios nuostatos:
– 16 straipsnio 3 dalis;
– 23-26 straipsniai; ir
– 69-80 straipsniai ir 83-91, kai 
kompetentingoms institucijoms būtina 
vykdyti minėtuosius straipsnius dėl 
draudimu pagrįstų investicijų.

Or. en

Pagrindimas

Šia nauja dalimi atitinkamos FPRD dalis dėl verslo veiklos taikomos draudimu pagrįstoms 
investicijoms, tačiau netaikomi jokie nereikalingi straipsniai, kurie galėtų turėti nenumatytų 
padarinių draudimu pagrįstoms investicijoms arba draudimo įmonėms;

.

Pakeitimas 376
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma: 1. Nedarant poveikio prievolei teikti 
ataskaitas, kaip nurodyta IV antraštinėje 
dalyje, ši direktyva netaikoma:

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitų apie pozicijas biržos prekių rinkose teikimui jokios išimtys netaikomos. 

Pakeitimas 377
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo įmonėms arba įmonėms, 
vykdančioms Direktyvoje 2009/138/EB 
nurodytą perdraudimo ir pakartotinio 
perdraudimo (retrocesijos) veiklą;

a) draudimo įmonėms arba įmonėms, 
vykdančioms Direktyvoje 2009/138/EB 
nurodytą perdraudimo ir pakartotinio 
perdraudimo (retrocesijos) veiklą, jei jos 
nesiūlo su investavimu susijusių 
priemonių;

Or. nl

Pakeitimas 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudimo įmonėms arba įmonėms, 
vykdančioms Direktyvoje 2009/138/EB 
nurodytą perdraudimo ir pakartotinio 
perdraudimo (retrocesijos) veiklą;

a) draudimo įmonėms arba įmonėms, 
vykdančioms Direktyvoje 2009/138/EB 
nurodytą perdraudimo ir pakartotinio 
perdraudimo (retrocesijos) veiklą, išskyrus 
kaip nurodyta 1 straipsnio 4 dalyje;



AM\901764LT.doc 9/163 PE489.464v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 379
Kay Swinburne

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užsienio valiutos neatidėliotinų 
sandorių rinkoms;

Or. en

Pakeitimas 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) asmenims, teikiantiems investicines 
paslaugas, kai tokios paslaugos vykdant 
profesinę veiklą teikiamos pavieniais 
atvejais, o tų įmonių veiklą reguliuoja 
įstatymų ar norminių aktų nuostatos, arba 
šios profesijos veiklą reglamentuoja etikos 
kodeksas, nedraudžiantys teikti tokių 
paslaugų;

c) asmenims, teikiantiems investicines 
paslaugas, kai tokios paslaugos vykdant 
profesinę veiklą teikiamos pavieniais 
atvejais, o tų įmonių veiklą reguliuoja 
įstatymų ar norminių aktų nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Etikos kodeksas niekada negali prilygti teisės arba norminių aktų nuostatoms.



PE489.464v01-00 10/163 AM\901764LT.doc

LT

Pakeitimas 381
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, arba

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, arba turintys tiesioginę 
elektroninę prieigą reguliuojamoje 
rinkoje arba DPS asmenys; arba

Or. en

Pakeitimas 382
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, arba

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai ir jų veikla apima sparčiąją 
prekybą, arba

Or. en

Pagrindimas

Išimčių apribojimais turėtų būti labiau siekiama įtraukti į FPRD veiklą, kuri apima sparčiąją 
prekybą, nedarant poveikio įmonių veiklai, kuri mažiau svarbi FPRD.

Pakeitimas 383
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
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arba dalyviai, arba arba dalyviai ir jų veikla apima sparčiąją 
prekybą, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, arba

Or. en

Pakeitimas 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) užsiima algoritmine prekyba;

Or. en

Pagrindimas

Algoritminei prekybai ir sparčiajai prekybai taikomi reikalavimai neturėtų priklausyti nuo to, 
ar prekiaujama klientų sąskaitą, ar savo sąskaita, kadangi prekyba savo sąskaita nesumažina 
poreikio reguliuoti ir stebėti algoritminę prekybą, atsižvelgiant į rizikos ir kitų su šia veikla 
susijusių problemų sudėtingumą, rimtumą ir jautrumą. (ECB siūlymas).

Pakeitimas 385
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) užsiima algoritmine prekyba; arba

Or. en

Pagrindimas

Algoritminei prekybai ir sparčiajai prekybai taikomi reikalavimai neturėtų priklausyti nuo to, 
ar prekiaujama klientų sąskaitą, ar savo sąskaita, kadangi prekyba savo sąskaita nesumažina 
poreikio reguliuoti ir stebėti algoritminę prekybą, atsižvelgiant į rizikos ir kitų su šia veikla 
susijusių problemų sudėtingumą, rimtumą ir jautrumą.
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Pakeitimas 386
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) sudaro sandorius savo sąskaita 
algoritminės prekybos būdu; arba

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pagrįstas Komisijos neoficialiame dokumente dėl sparčiosios prekybos pateiktu
pasiūlymu. Svarbu užtikrinti, kad visi dažni trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriai 
priklausytų šios direktyvos taikymo sričiai.

Pakeitimas 387
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) kompetentingos institucijos nuomone, 
jų dalyvavimas rinkoje labai svarbus;

Or. en

Pakeitimas 388
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sudaro sandorius savo sąskaita 
vykdydami klientų pavedimus;

iii) sudaro sandorius savo sąskaita, kai 
vykdo klientų pavedimus; arba
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Or. en

Pakeitimas 389
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) sudaro sandorius savo sąskaita 
vykdydami klientų pavedimus;

iii) dažnai organizuotai ir sistemingai
sudaro sandorius savo sąskaita, kai vykdo
klientų pavedimus už reguliuojamos 
rinkos arba DPS ribų, sudarydami sąlygas 
trečiosioms šalims pasinaudoti siūloma 
sistema ir įtraukti juos į prekybinius 
santykius;

Or. en

Pakeitimas 390
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) apyvartinių taršos leidimų atveju –
tai ne operatoriai, kuriems taikomi 
atitikties įsipareigojimai pagal Direktyvą 
2003/87/EB (Prekybos apyvartiniais 
taršos leidimais sistema);

Or. en

Pagrindimas

Kitiems apyvartiniais taršos leidimais prekiaujantiems subjektams taikoma FPRD. 

Pakeitimas 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies 
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visiems rinkos formuotojams bei reguliuojamos rinkos arba DPS nariams turėtų būti išduoti 
tokie pat leidimai kaip ir investicinėms įmonėms, neatsižvelgiant į finansinių priemonių, 
kuriomis jie prekiauja, rūšį.

Pakeitimas 392
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies 
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 393
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies 
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 394
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies i 
punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba 
dalyviai, taip pat ir kaip biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

Asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal 
2 straipsnio 1 dalies i punktą, 
prekiaujantiems finansinėmis priemonėmis 
savo sąskaita kaip reguliuojamos rinkos 
arba DPS nariai arba dalyviai, taip pat ir 
kaip biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių, apyvartinių taršos leidimų arba 
jų išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai, nereikia papildomai laikytis 
šios išimties taikymo reikalavimų;

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti pagal d ir i punktus taikomų išimčių sąsają.

Pakeitimas 395
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies i 
punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba 
dalyviai, taip pat ir kaip biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies i 
punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba 
dalyviai, taip pat ir kaip biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai, kai jiems taikoma kita pagal 
2 straipsnį nustatyta išimtis;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas tekstas painus, jį reikėtų patikslinti.

Pakeitimas 396
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies 
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba 
dalyviai, taip pat ir kaip biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 

Ši išimtis nėra kliūtis asmenims, 
prekiaujantiems finansinėmis priemonėmis 
savo sąskaita kaip reguliuojamos rinkos 
arba DPS nariai arba dalyviai, taip pat ir 
kaip biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių, apyvartinių taršos leidimų arba 
jų išvestinių finansinių priemonių rinkos 
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apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

formuotojai, taikyti kitą pagal šį straipsnį 
taikytiną išimtį, nustatyti kitą pagal visas 2 
straipsnyje numatytas išimtis;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekstas „Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 
1 dalies i punktą“ painus, taigi reikėtų jį patikslinti. Išimčių apribojimais turėtų būti labiau 
siekiama įtraukti į FPRD veiklą, kuri apima dažnus trumpalaikio pobūdžio prekybos 
sandorius, nedarant poveikio įmonių veiklai, kuri mažiau svarbi FPRD.

Pakeitimas 397
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmenims, kurie teikia investicines 
paslaugas, susijusias tik su darbuotojų 
dalyvavimo kapitale programų tvarkymu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Per finansinę krizę darbuotojai ir jų šeimos prarado sutaupytas lėšas dėl dramatiškai 
nuvertėjusių jų darbdavių akcijų. Investicijų rizikos ir atlyginimo netekimo rizikos 
koncentracija toje pačioje įmonėje nepagrįsta. Darbdavio siūlomas įsigyti akcijų turėtų būti 
laikomas investavimo konsultacija.

Pakeitimas 398
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) asmenims, kurie teikia investicines 
paslaugas, susijusias tik su darbuotojų 
dalyvavimo kapitale programų tvarkymu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 399
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) asmenims, teikiantiems investicines 
paslaugas, susijusias tik su darbuotojų 
dalyvavimo kapitale programų tvarkymu 
ir investicinių paslaugų teikimu juos 
patronuojančioms įmonėms, savo 
patronuojamosioms įmonėms ar kitoms 
juos patronuojančios įmonės 
patronuojamosioms įmonėms;

f) asmenims, teikiantiems investicines 
paslaugas, susijusias tik su investicinių 
paslaugų teikimu juos patronuojančioms 
įmonėms, savo dukterinėms įmonėms ar 
kitoms juos patronuojančios įmonės 
dukterinėms įmonėms;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų apsauga neturėtų būti mažesnė dalyvaujant darbdaviui, nei tuo atveju, kai 
investicinė įmonė teikia konsultaciją dėl investicijų.

Pakeitimas 400
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) viešosioms institucijoms, kurios gauna 
lėšų iš trečiųjų šalių arba turi jų 
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vertybinių popierių. vykdydamos įstatymu 
joms numatytą viešojo intereso misiją, ir 
todėl teikia vieną ar daugiau investavimo 
paslaugų;

Or. fr

Pakeitimas 401
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užsiima savo sąskaita finansinių 
priemonių verslu, išskyrus asmenis, kurie 
vykdo sandorius savo sąskaita vykdydami 
klientų pavedimus, arba

užsiima savo sąskaita finansinių priemonių 
verslu, išskyrus asmenis, kurie vykdo 
sandorius savo sąskaita, kai vykdo klientų 
pavedimus pasitelkiant algoritminę 
prekybą, arba

Or. en

Pakeitimas 402
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užsiima savo sąskaita finansinių 
priemonių verslu, išskyrus asmenis, kurie 
vykdo sandorius savo sąskaita vykdydami 
klientų pavedimus, arba

– savo sąskaita užsiima finansinių 
priemonių verslu arba

Or. de

Pakeitimas 403
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užsiima savo sąskaita finansinių 
priemonių verslu, išskyrus asmenis, kurie 
vykdo sandorius savo sąskaita vykdydami
klientų pavedimus, arba

– užsiima savo sąskaita finansinių 
priemonių verslu, išskyrus asmenis, kurie 
vykdo sandorius savo sąskaita, kai vykdo
klientų pavedimus, arba

Or. en

Pakeitimas 404
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– savo sąskaita užsiima finansinių 
priemonių verslu bendrai valdomų įmonių 
atvejais vykdydami savininkų ir susijusių 
įmonių pavedimus;

Or. de

Pagrindimas

Siūlomose patronuojančios įmonės ir patronuojamosios įmonės apibrėžtyse neatsižvelgiama į 
kai kurias verslo struktūras. Kalbant apie energetikos pramonę, mažos ir vidutinės įmonės, 
norėdamos išlikti ar tapti aktyviomis rinkoje, įsteigė bendrai prekybos rūmus. Persvarstant 
FPRD, privalu atsižvelgti į šias struktūras, siekiant užtikrinti tolygų ir sąžiningą 
reglamentavimą.

Pakeitimas 405
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– savo sąskaita vykdo sandorius su 
apyvartiniais taršos leidimais, išskyrus 
asmenis, kurie nėra ekonominės veiklos 
vykdytojai su atitikties įsipareigojimais 
pagal Direktyvą 2003/87/EB (Prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sistema);

Or. en

Pakeitimas 406
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ne savo sąskaita teikia investicines 
paslaugas, susijusias su biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis, 
nurodytomis I priedo C skirsnio 10 dalyje, 
arba apyvartiniais taršos leidimais arba jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
savo pagrindinio verslo klientams,

– ne savo sąskaita teikia investicines 
paslaugas, susijusias su biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis, 
nurodytomis I priedo C skirsnio 10 dalyje, 
arba apyvartiniais taršos leidimais arba jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
savo pagrindinio verslo klientams, kai 
sandoriai, vykdomi teikiant investicines 
paslaugas, yra tiesiogiai susiję su 
pagrindinės komercinės verslo veiklos 
arba fizinės veiklos rizikos draudimu,

Or. en

Pakeitimas 407
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
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tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant įmonių grupės 
lygmeniu konsoliduotu ar nekonsoliduotu 
pagrindu arba pagrindiniame savininkų ir 
susijusių įmonių versle, kai paslaugas 
teikia bendrai valdomos įmonės, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata, pagal kurią privaloma kasmet teikti ataskaitas, nurodant, kokiu pagrindu savo 
veiklą jie laiko pagalbine pagrindinei veiklai, yra neproporcinga ir pernelyg sudėtinga. Šia 
nuostata asmenims uždedama įrodymo našta, kai jie privalo pademonstruoti, kad nevykdo 
veiklos, kuriai taikomas šis teisės aktas. Toliau kitoms išimtims taikomas paties operatoriaus 
savęs vertinimas. Pakeitimu norima išvengti mažųjų ir vidutiniųjų įmonių, kurios neišgali 
pačios tiesiogiai dalyvauti prekybos rinkose ir valdyti su jų pagrindiniu verslu susijusios 
rizikos, diskriminacijos. Šis verslo modelis plačiai naudojamas energetikos sektoriuje.

Pakeitimas 408
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagalbinio verslo dydis ir pobūdis 
neatitinka svarbios rinkos, kurioje yra 
vykdomas, dalies ir nedaro tai rinkai 
svarbaus poveikio ir kad pagrindinė veikla 
nėra investicinių paslaugų, kaip apibrėžta 
šioje direktyvoje, arba banko paslaugų, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas;

Or. en
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Pakeitimas 409
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas arba 
rinkos formuotojo veikla, susijusi su 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Pagalbinės pagrindiniam verslui veiklos apibrėžtis turėtų būti siauresnė, kad sumažinti 
naudojimosi nevienodomis sąlygomis galimybes, kai skirtingos taisyklės taikomos subjektams, 
vykdantiems tą pačią veiklą. Vienodos reguliavimo sąlygos apsaugotų dalyvius, galutinius 
vartotojus ir rinkos vientisumą, tai leistų išvengti reguliavimo arbitražo užtikrinant nuoseklias 
sąlygas tai pačiai veiklai vykdyti.

Pakeitimas 410
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
visais atvejais toks investicinių paslaugų 
teikimas yra nelabai svarbus ir tai yra 
pagalbinė veikla, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 



PE489.464v01-00 24/163 AM\901764LT.doc

LT

Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

Or. en

Pakeitimas 411
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant įmonių grupės 
lygmeniu konsoliduotu ar nekonsoliduotu 
pagrindu, ir kad pagrindinė veikla nėra 
investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, arba banko paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas;

Or. de

Pakeitimas 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nebent jie būtų prekybos vietos nariai 
arba dalyviai;

Or. en

Pagrindimas

Visiems subjektams, dalyvaujantiems prekybos vietoje, reikėtų taikyti tą pačią reguliavimo 
sistemą, neatsižvelgiant į jų pagrindinį verslą.
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Pakeitimas 413
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas ir/ar vykdančioms investicinę 
veiklą, kurią sudaro išimtinai prekyba 
savo sąskaita finansinių ateities sandorių, 
pasirinkimo sandorių ar kitų išvestinių 
finansinių priemonių rinkose arba 
grynųjų pinigų rinkose, siekiančioms tik 
užimti pozicijas išvestinių finansinių 
priemonių rinkose, arba įmonėms, kurios 
prekiauja kitų tų rinkų narių sąskaita 
arba nustato jiems kainas, ir kurioms 
sandorius garantuoja tų pačių rinkų 
tarpuskaitos nariai, kai atsakomybę už 
sudarytų šios įmonės sandorių vykdymą 
turi prisiimti tų pačių rinkų tarpuskaitos 
nariai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuolaikinėse rinkose ši išimtis atrodo nebesvarbi.

Pakeitimas 414
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas ir/ar vykdančioms investicinę 
veiklą, kurią sudaro išimtinai prekyba 
savo sąskaita finansinių ateities sandorių, 
pasirinkimo sandorių ar kitų išvestinių 
finansinių priemonių rinkose arba 
grynųjų pinigų rinkose, siekiančioms tik 

Išbraukta.
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užimti pozicijas išvestinių finansinių 
priemonių rinkose, arba įmonėms, kurios 
prekiauja kitų tų rinkų narių sąskaita 
arba nustato jiems kainas, ir kurioms 
sandorius garantuoja tų pačių rinkų 
tarpuskaitos nariai, kai atsakomybę už 
sudarytų šios įmonės sandorių vykdymą 
turi prisiimti tų pačių rinkų tarpuskaitos 
nariai;

Or. en

Pakeitimas 415
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) perdavimo sistemos operatoriams, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2009/72/EB 2 
straipsnio 4 dalyje arba Direktyvos 
2009/73/EB 2 straipsnio 4 dalyje, 
vykdantiems savo užduotis pagal tas 
direktyvas, Reglamentą (EB) 714/2009, 
Reglamentą (EB) 715/2009 arba pagal tuos 
reglamentus priimtus tinklo kodeksus arba 
gaires. 

n) perdavimo, paskirstymo, laikymo ir
LNG sistemų operatoriams, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnio 4 
dalyje, 2 straipsnio 6 dalyje arba 2 
straipsnio 9 dalyje, arba Direktyvos 
2009/73/EB 2 straipsnio 4 dalyje, 
vykdantiems savo užduotis pagal tas 
direktyvas, Reglamentą (EB) 714/2009, 
Reglamentą (EB) 715/2009 arba pagal tuos 
reglamentus priimtus tinklo kodeksus arba 
gaires.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimo sistemų operatorių pripažinimas yra svarbi sąvoka ir turėtų būti įtraukta į tekstą. 
Tačiau, tas pačias nuostatas reikėtų taikyti paskirstymo sistemų operatoriams bei „laikymo ir 
LNG sistemų operatoriams“, pagal Direktyvą 2009/73/EB.

Pakeitimas 416
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) asmenims, vykdantiems prekybą savo 
sąskaita kaip išskirtinę veiklą, kaip kitos 
nefinansinės įmonių veiklos dalį arba 
kaip nefinansinės prekybos biržos 
prekėmis veiklos dalį, siekiant apdrausti 
nuo rizikos įmonių grupės, kuriai 
priklauso asmuo, gamybą, vartojimą arba 
nefinansinę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 417
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) ne finansų sandorio šalims, kurioms 
netaikoma tarpuskaitos prievolė pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../... [ERIR] 
10 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

There should be comparable treatment of non-financial firms under EMIR and MiFID II. 
Under MiFID II, non-financial firms exempted under EMIR from the clearing obligation must 
not be defined as financial institutions, otherwise the EMIR clearing obligation exemption for 
non-financial firms would be undermined. The amendment therefore makes it clear that non-
financial counterparties which are not subject to the clearing obligation under Article 10 of 
EMIR are not investment firms within the meaning of MiFID either (and accordingly are not 
financial counterparties).

Pakeitimas 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i, j ir k punktuose nurodyti asmenys ir 
įmonės nelaikomi išimtais, jei atitinkama 
kompetentinga institucija jiems nesuteikė 
išimties. 

Or. en

Pagrindimas

Tam tikros investicinės įmonės ir (arba) asmenys turėtų pagrįsti išimties iš šios Direktyvos 
taikymo atvejus.

Pakeitimas 419
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neišsamus reikalavimų, kurių išimtys 
netaikomos šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems asmenims, sąrašas:
–įpareigojimai teikti ataskaitas;
– uždraudimai;
– pozicijų ribos;
– vartotojų apsauga; ir
– leidimų reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 420
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c ir i punktuose nurodytomis išimtimis, 
kad paaiškintų, kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir kada veikla vykdoma 
pavieniais atvejais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji aktai, kuriais patikslinamos konkrečios išimtys ir tai, kokiais atvejais veikla 
laikoma pagalbine arba vykdoma pavieniais atvejais, nereikalingi, kadangi tai gali skirtis 
valstybėse narėse. Tai sprendžiama įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 421
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c ir i punktuose nurodytomis išimtimis, 
kad paaiškintų, kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir kada veikla vykdoma 
pavieniais atvejais.

EVPRI kasmet nagrinėja, ar 
suinteresuotieji rinkos dalyviai vis dar 
atitinka atitinkamų išimčių taikymo 
kriterijus.

EVPRI per tris darbo dienas informuoja 
suinteresuotąjį rinkos dalyvį apie analizės 
rezultatus.
Jei rinkos dalyvis nebeatitinka kriterijų, 
jis privalo atitikti direktyvoje nustatytus 
standartus per aštuonias dienas nuo 
EVPRI pranešimo gavimo, kaip nurodyta 
trečioje pastraipoje. Rinkos dalyvis privalo 
atitikti visus standartus iki to laiko, kai jis 
pateikia EVPRI įrodymų, kad jis vėl 
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atitinka išimčių suteikimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 422
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c ir i punktuose nurodytomis išimtimis, 
kad paaiškintų, kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir kada veikla vykdoma 
pavieniais atvejais.

EVPRI pateikia Komisijai techninių 
reguliavimo standartų projektus dėl 
priemonių, susijusių su c ir i ir punktuose 
nurodytomis išimtimis, kad paaiškintų, 
kada veikla laikoma pagalbine pagrindinei 
veiklai tos veiklos srities lygmeny, kad 
apibrėžtų ribas, kai rinkos proporcijos ir 
poveikis laikomi svarbiais, ir kad 
nustatytų, kada veikla vykdoma pavieniais 
atvejais.

Or. en

Pakeitimas 423
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c ir i punktuose nurodytomis išimtimis, 
kad paaiškintų, kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir kada veikla vykdoma 
pavieniais atvejais.

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c ir i punktuose nurodytomis išimtimis, 
kad paaiškintų, kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir nelabai svarbia ir kada 
veikla vykdoma pavieniais atvejais.

Or. en
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Pakeitimas 424
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c ir i punktuose nurodytomis išimtimis, 
kad paaiškintų, kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir kada veikla vykdoma 
pavieniais atvejais.

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c, d ir i punktuose nurodytomis 
išimtimis, kad paaiškintų, kada veikla 
laikoma pagalbine pagrindinei veiklai tos 
veiklos srities lygmeny ir kada veikla 
vykdoma pavieniais atvejais.

Or. en

Pakeitimas 425
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijuose, pagal kuriuos nustatoma, ar 
veikla laikytina pagalbine pagrindinei 
veiklai, atsižvelgiama bent į šiuos 
elementus:

Išbraukta.

– kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla,
– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas.

Or. en

Pakeitimas 426
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu



PE489.464v01-00 32/163 AM\901764LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijuose, pagal kuriuos nustatoma, ar 
veikla laikytina pagalbine pagrindinei 
veiklai, atsižvelgiama bent į šiuos 
elementus:

Kriterijuose, pagal kuriuos nustatoma, ar 
veikla laikytina pagalbine pagrindinei 
veiklai, ir kad pagalbinio verslo dydis ir 
pobūdis neatitinka svarbios rinkos, 
kurioje yra vykdomas, dalies ir nedaro tai 
rinkai svarbaus poveikio, atsižvelgiama 
bent į šiuos elementus:

Or. en

Pakeitimas 427
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla,

a) kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla,

Or. en

Pakeitimas 428
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas. b) veiklai vykdyti naudojamas kapitalas ir 
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su veiklos vykdymu susijusi rizika kaip 
proporcinga grupės veiklos dalis; 

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai nustatyti išimtis nefinansinių įmonių veiklai,„ susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse“. Taigi pagalbinės veiklos apibrėžtis turėtų apimti ne tik a) mastą, 
kuriuo pagalbine veikla mažinama rizika, bet ir b) pagalbinės veiklos pobūdį reikia pagrįsti 
palyginant tos veiklos apimtį (remiantis kapitalu ar veiklos keliama rizika) su pagrindinės 
veiklos apimtimi.

Pakeitimas 429
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas. – veiklai vykdyti naudojamas kapitalas 
arba veiklos keliama rizika, abu elementai 
proporcingi visos grupės veiklai, 
pagalbinę veiklą vykdant bent tose 
rinkose, kurios susijusios su kita veikla.

Or. de

Pagrindimas

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Pakeitimas 430
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas. – veiklai vykdyti naudojamo kapitalo dalis 
palyginti su bendru grupės kapitalu;

Or. en

Pagrindimas

Šiais elementais turėtų būti apibrėžiama pagalbinė veikla pagrindiniam ne finansų sandorio 
šalies verslui. Tai ypač svarbu energetikos bendrovėms, kurioms reikia vystyti veiklą, taip pat 
finansinėms priemonėms, siekiant valdyti riziką, susijusią su jų grupės komerciniam verslui 
reikalingų biržos prekių kainų svyravimu.

Pakeitimas 431
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas. – veiklai vykdyti naudojamo kapitalo dalis 
palyginti su bendru grupės kapitalu,
– veikla yra susijusi su biržos prekių 
rizikos ar kitos grupės vykdomos 
komercinės veiklos keliamo rizikos 
valdymu.

Or. en

Pagrindimas

Šiais elementais turėtų būti apibrėžiama pagalbinė veikla pagrindiniam ne finansų sandorio 
šalies verslui. Tai ypač svarbu energetikos bendrovėms, kurioms reikia vystyti veiklą, taip pat 
finansinėms priemonėms, siekiant valdyti riziką, susijusią su jų grupės komerciniam verslui 
reikalingų biržos prekių kainų svyravimu.

Pakeitimas 432
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas. – veiklai vykdyti naudojamas kapitalas; ir
– kokiu mastu ši veikla užtikrina realiųjų 
įplaukų šaltinį grupės lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Pagalbinės pagrindiniam verslui veiklos apibrėžtis turėtų būti siauresnė, kad sumažinti 
naudojimosi nevienodomis sąlygomis galimybes, kai skirtingos taisyklės taikomos subjektams, 
vykdantiems tą pačią veiklą. Vienodos reguliavimo sąlygos apsaugotų dalyvius, galutinius 
vartotojus ir rinkos vientisumą, tai leistų išvengti reguliavimo arbitražo užtikrinant nuoseklias 
sąlygas tai pačiai veiklai vykdyti.

Pakeitimas 433
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kokiu mastu šia veikla valdoma 
komercinės veiklos rizika arba 
pagrindinio verslo iždo finansavimo 
rizika;

Or. en

Pagrindimas

Trečiuoju kriterijumi c) reikėtų užtikrinti, kad komercinės įmonės prekiautų tik finansinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su pagrindine įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė (asmuo), 
veikla.

Pakeitimas 434
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veikla yra susijusi su biržos prekių 
rizika ar kita komercinės grupės veiklos 
keliama rizika.

Or. de

Pagrindimas

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Pakeitimas 435
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konkrečios rinkos dalis ir turimų 
pozicijų dydis.

Or. en

Pakeitimas 436
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veikla yra susijusi su biržos prekių 
rizika ar kita komercinės grupės veiklos 
keliama rizika.

Or. en

Pagrindimas

Šiais elementais turėtų būti apibrėžiama pagalbinė veikla pagrindiniam ne finansų sandorio 
šalies verslui. Tai ypač svarbu energetikos bendrovėms, kurioms reikia vystyti veiklą, taip pat 
finansinėms priemonėms, siekiant valdyti riziką, susijusią su jų grupės komerciniam verslui 
reikalingų biržos prekių kainų svyravimu.

Pakeitimas 437
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) grynųjų pozicijų sumos ir pozicijų 
rizikos sisteminė svarba, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. .../...[Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas (angl. EMIR)
] 10 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Ketvirtu kriterijumi d) užtikrinama, kad Europos rinkos infrastruktūros reglamente (angl. 
EMIR) nefinansinėms įmonėms, kurios yra mažiau svarbios sistemai, taikomos išimtys liktų 
galioti antroje FPRD. Įtraukus šį kriterijų bus išvengta to, kad nefinansinės įmonės, kurios 
yra mažiau svarbios sistemai, neviršytų EMIR nustatytos tarpuskaitos ribos.

Pakeitimas 438
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– grupės vidaus sandoriai pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../... [ERIR] 
3 straipsnį likvidumo ir (arba) rizikos 
valdymo tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln:
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Pakeitimas 439
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reikalavimai rinkos formavimui 
reguliuojamose rinkose ir DPS.

Or. de

Pagrindimas

Pagal ERIR ir FPRD II su nefinansinėmis įmonėmis turėtų būti elgiamasi vienodai. Pagal 
FPRD II nefinansinės įmonės, kurioms pagal ERIR taikoma išimtis dėl tarpuskaitos prievolės, 
neturi būti apibrėžiamos kaip finansų įstaigos, antraip būtų pakenkta nefinansinių įmonių 
atleidimui nuo tarpuskaitos prievolės pagal ERIR. Pagal ERIR vidiniams sandoriams nėra 
taikoma tarpuskaitos prievolė, t. y. į juos neatsižvelgiama, atliekant vertinimą, ar nefinansinė 
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įmonė viršija tarpuskaitos ribą.

Pakeitimas 440
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies 2 a ir 2 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2012 m. gruodžio 31 d.].
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 441
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nurodomi kriterijai, pagal kuriuos 
nustatoma, ar veikla laikytina pagalbine 
pagrindinei veiklai, atsižvelgiant bent į 
šiuos elementus:
a) kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla;
b) veiklai vykdyti naudojamas kapitalas ir 
veiklos keliama rizika, abu kaip grupės 
veiklos dalis;
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c) veikla yra susijusi tik su biržos prekių 
rizika ar kita komercinės grupės veiklos 
keliama rizika.

Or. en

Pakeitimas 442
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nurodomi kriterijai, pagal kuriuos 
nustatoma, ar veikla laikytina pagalbine 
pagrindinei veiklai, atsižvelgiant bent į 
šiuos elementus:
a) kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla;
b) ar papildoma veikla pakeičia mažąją 
dalį veiklos grupės lygmeniu ir įmonės 
lygmeniu, nebent paslaugos teikiamos tik 
tos pačios grupės nariams;
c) prekybos ar investicinių paslaugų 
lygmuo atitinka finansų įmonių vykdomą 
tos pačios veiklos ar tų pačių paslaugų 
teikimo lygmenį;
d) kiek pageidautina sumažinti gryną 
kredito riziką iki sistemai nesvarbaus 
lygio;
e) rinkos rizikos, susijusios su veikla, 
mastas palyginti su pagrindinės verslo 
veiklos keliama rinkos rizika.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
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14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
__________________
*OL įrašyti datą: 12 mėnesiai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos

Or. en

Pakeitimas 443
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniu lygemniu pradėjus taikyti išimtis galėtų toliau tęstis lenktyniavimas dėl 
silpnesnio reguliavimo, o ne suderinimas Europos lygmeniu.

Pakeitimas 444
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nutarti netaikyti šios 
direktyvos asmenims, kurių atžvilgiu jos 
yra buveinės valstybės narės ir kuriems:

1. Valstybės narės gali nutarti netaikyti šios 
direktyvos 9, 15, 36, 37, 38, 39 ir 41–58 
straipsnių asmenims, kuriems:

Or. en
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Pakeitimas 445
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nesuteikta teisė teikti jokių investicinių 
paslaugų, išskyrus konsultacijas dėl 
investicijų, gavus arba negavus pavedimus, 
susijusius su perleidžiamais vertybiniais 
popieriais ir kolektyvinio investavimo 
subjektų investiciniais vienetais, ir juos 
perdavus,

– nesuteikta teisė teikti jokių investicinių 
paslaugų, išskyrus konsultacijas dėl 
investicijų, gavus arba negavus pavedimus, 
susijusius su perleidžiamais vertybiniais 
popieriais ir kolektyvinio investavimo 
subjektų investiciniais vienetais, ir juos 
perdavus, ir gavus arba negavus 
pavedimus, susijusius su perleidžiamais 
vertybiniais popieriais ir kolektyvinio 
investavimo subjektų investiciniais 
vienetais, ir juos perdavus kliento 
iniciatyva, ir

Or. en

Pakeitimas 446
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos baigiamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad šių asmenų veikla vykdoma 
gavus leidimą ir yra reglamentuojama 
šalies mastu. Pagal nacionalinę tvarką 
tokiems asmenims taikomi reikalavimai 
turėtų būti bent analogiški šiems šios 
direktyvos reikalavimams:

su sąlyga, kad šių asmenų veikla vykdoma 
gavus leidimą ir yra reglamentuojama
šalies mastu. Pagal nacionalinę tvarką 
tokiems asmenims taikomi reikalavimai 
turėtų būti bent analogiški šiems šios 
direktyvos reikalavimams, atsižvelgiant į 
jų dydį, rizikos pobūdį ir teisinę formą:

Or. en

Pakeitimas 447
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\901764LT.doc 43/163 PE489.464v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i punkto 3 įtraukos v punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) leidimo išdavimo ir nuolatinės priežiūros 
sąlygoms ir tvarkai, nustatytoms 5 
straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 7, 8, 9, 10, 21 bei
22 straipsniuose;

i) leidimo išdavimo ir nuolatinės priežiūros 
sąlygoms ir tvarkai, nustatytoms 5 
straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 7, 8, 9, 10, 21, 22 
ir 23 straipsniuose ir atitinkamos 
Komisijos deleguotųjų aktų forma pagal 
94 straipsnį priimtos įgyvendinimo 
priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti nuostatas dėl interesų konflikto.

Pakeitimas 448
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečios įtraukos v punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) organizaciniai reikalavimai, kaip 
nustatyta 16 straipsnio 3 dalyje ir 
atitinkamos Komisijos deleguotųjų aktų 
forma pagal 94 straipsnį priimtos 
įgyvendinimo priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad atitinkama organizacija užkirstų kelią interesų konfliktams.

Pakeitimas 449
Burkhard Balz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad asmenims, 
kuriems ši direktyva netaikoma pagal 1 
dalį, būtų taikoma investuotojų 
kompensavimo sistema, pripažinta pagal 
Direktyvą 97/9/EB, arba kita sistema, kuria 
užtikrinama lygiavertė jos klientų apsauga.

Valstybės narės reikalauja, kad asmenims, 
kuriems ši direktyva netaikoma pagal 1 
dalį, būtų taikoma investuotojų 
kompensavimo sistema, pripažinta pagal 
Direktyvą 97/9/EB, arba kita sistema, kuria 
užtikrinama lygiavertė jos klientų apsauga.
Valstybės narės gali leisti profesinės 
civilinės atsakomybės draudimą kaip 
alternatyvų draudimą, jei tai būtų 
tinkama ir proporcinga atsižvelgiant į 
asmenų, kuriems pagal 1 pastraipą 
suteikiamos išimtys iš šios direktyvos 
taikymo srities, dydį, rizikos pobūdį ir 
teisinę formą.

Or. en

Pakeitimas 450
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reikalavimas netaikomas produktams, 
kuriems jau taikomi investuotojų 
apsaugos reikalavimai pagal ypatingą 
tvarką, pvz., KIPVPS, bet ne tik.

Or. en

Pagrindimas

Produktams, tokiems kaip KIPVPS, taikoma ypatinga teisinė tvarka, kurioje jau yra 
mažmeninių investuotojų apsaugos reikalavimai ir, pagal naujausių diskusijų dėl Investuotojų 
kompensavimo sistemų direktyvos (IKSD) persvarstymo, dabartinę padėtį, jos nereikėtų 
įtraukti į šį tekstą.
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Pakeitimas 451
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šią nacionalinę tvarką 
kompetentingoms institucijoms gali būti 
leidžiama deleguoti administracines, 
parengiamojo pobūdžio ar pagalbines 
užduotis, susijusias su pirminio leidimo 
sąlygų peržiūrėjimu ir su nuolatine 
veiklos sąlygų priežiūra, kaip nurodyta 5, 
21 ir 22 straipsniuose 69 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 452
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) investicinės paslaugos ir veikla – bet 
kurios I priedo A skirsnyje išvardintos 
paslaugos ar veikla, susijusios su bet 
kuriomis I priedo C skirsnyje išvardintomis 
priemonėmis; 

1) investicinės paslaugos ir veikla – bet 
kurios I priedo A skirsnyje išvardintos 
paslaugos ar veikla, susijusios su bet 
kuriomis I priedo C ir Ca skirsniuose
išvardintomis priemonėmis; 

Or. en

Pagrindimas

Taršos leidimams taikomos FPRD/ PRR/ PRD nuostatos, bet ne kaip finansinėms 
priemonėms, juos reikėtų įtraukti į atskirą skirsnį.
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Pakeitimas 453
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija deleguotųjų aktų pagal 94 
straipsnį forma priima priemones, kuriose 
ji išsamiai nustato:

EVPRI gali parengti techninių 
reguliavimo standartu projektus, pagal 
kuriuos nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti palikta EVPRI.

Pakeitimas 454
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 1 punkto 2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
________________
* OL prašome įrašyti datą: …

Or. en

Pakeitimas 455
Sven Giegold
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) konsultacijos dėl investicijų – asmeninių 
rekomendacijų teikimas klientui jo 
prašymu arba investicinės įmonės 
iniciatyva dėl vieno ar daugiau sandorių, 
susijusių su finansinėmis priemonėmis;

3) konsultacijos dėl investicijų –
nepriklausomas asmeninių rekomendacijų 
teikimas klientui jo prašymu arba 
investicinės įmonės iniciatyva dėl vieno ar 
daugiau sandorių, susijusių su finansinėmis 
priemonėmis, kurių neišleido konsultantas 
arba ekonomiškai priklausomai 
emitentas, konsultacijos neveikiamos 
mokesčių, komisinių atlygių arba kokios 
nors piniginės naudos, kurią moka arba 
teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 456
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) „informacija apie produktą“ –
asmeninių rekomendacijų teikimas 
klientui jo prašymu arba investicinės 
įmonės iniciatyva dėl vieno ar daugiau 
sandorių, susijusių su finansinėmis 
priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 457
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) nepriklausoma konsultacija dėl 
investavimo – tai konsultacija dėl 
investavimo, remiantis išsamia ir 
sąžininga visų mažmeninių investicinių 
produktų, kurie galėtų patenkinti 
mažmeninio kliento investavimo poreikius 
ir tikslus, analizė ir nešališkas, neribotas 
ir tiesiogiai kliento neapmokamas 
konsultacijos teikimas be mokesčių, 
komisinių atlygių arba kokios nors 
piniginės naudos, kurią už paslaugos 
teikimą klientui moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo;

Or. en

Pakeitimas 458
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) pavedimų vykdymas kliento naudai –
veikla, susijusi su sutarčių sudarymu, 
siekiant kliento naudai parduoti ar nupirkti 
vieną ar kelias finansines priemones. 
Pavedimų vykdymas apima sutarties 
parduoti kredito įstaigos arba investicinės 
įmonės išleistas finansines priemones jų 
išleidimo metu sudarymą;

4) pavedimų vykdymas kliento naudai –
veikla, susijusi su sutarčių sudarymu, 
siekiant kliento naudai parduoti ar nupirkti 
vieną ar kelias finansines priemones, 
įskaitant pasitelkiant kompensacinių 
sandorių modelį. Pavedimų vykdymas 
apima sutarties parduoti kredito įstaigos 
arba investicinės įmonės išleistas 
finansines priemones jų išleidimo metu 
sudarymą;

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos tekste neaišku, kad vykdant pavedimus pasitelkiant kompensacinių sandorių 
modelį, kuris plačiai naudojamas ES kliento kliringui, tai būtų laikoma kliento pavedimo 
vykdymu.

Pakeitimas 459
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) sandorių vykdymas savo sąskaita –
prekyba už nuosavas lėšas, sudarant 
sandorius dėl vienos ar daugiau finansinių 
priemonių;

5) sandorių vykdymas savo sąskaita –
prekyba už nuosavas lėšas, sudarant 
sandorius dėl vienos ar daugiau finansinių 
priemonių, įskaitant „nerizikingą 
pagrindinių veikėjų prekybą“, kai įmonės 
vykdo įvairių klientų pavedimus, 
suderindamos juos pagal suderintų sumų 
principą;

Or. en

Pakeitimas 460
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) rinkos formuotojas – bet kuris asmuo, 
išsilaikantis finansinėse rinkose, savo 
sąskaita ir už savo nuosavą turtą pirkdamas 
ir parduodamas finansines priemones 
paties nustatytomis kainomis;

6) „rinkos formuotojas“ – tai bet kuris 
asmuo, išsilaikantis finansinėse rinkose, 
tuo pačiu metu esantis rinkos pasiūlos ir 
paklausos pusėse, savo sąskaita ir už savo 
nuosavą turtą pirkdamas ir parduodamas 
finansines priemones paties nustatytomis 
kainomis. Šia apibrėžtimi neįtraukiami 
asmenys, kurie veikia kaip rinkos 
formuotojai dėl įsipareigojimų arba 
reguliavimo;
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad rinkos dalyviai, veikiantys kaip rinkos formuotojai pagal sektoriams skirtas 
taisykles, nebūtų įtraukiami į FPRD taikymo sritį.

Pakeitimas 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) rinkos formuotojas – bet kuris asmuo, 
išsilaikantis finansinėse rinkose, savo 
sąskaita ir už savo nuosavą turtą pirkdamas 
ir parduodamas finansines priemones 
paties nustatytomis kainomis;

6) „rinkos formuotojas“ – tai bet kuris 
asmuo, išsilaikantis finansinėse rinkose, 
savo sąskaita ir už savo nuosavą turtą 
pirkdamas ir parduodamas finansines 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Kaip pataria SEC/CFTC institucijos, rinkos formuotojai turėtų būti skatinami „nuolat suteikti 
pirkimo ir pardavimo kainas biržose, kurios yra pagrįstos ir susijusios su rinka“.

Pakeitimas 462
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) šioje direktyvoje mažosios ir vidutinės 
įmonės – bendrovės, kurių vidutinė rinkos 
kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų 
kalendorinių metų kotiravimo verte metų 
pabaigoje, yra mažesnė nei 
100 000 000 EUR;

12) šioje direktyvoje mažosios ir vidutinės 
įmonės sąvoka atitinka skirtingose 
valstybėse narėse galiojančias apibrėžtis;

Or. en
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Pagrindimas

FPRD turėtų atspindėti Skaidrumo direktyvą, kurioje nėra MVĮ apibrėžties ir valstybėms 
narėms palikta teisė interpretuoti šią sąvoką pagal galiojančias nacionalines apibrėžtis. Iš 
tikrųjų Komisijos parengtame Skaidrumo direktyvos poveikio vertinime teigiama: „…vienoje 
valstybėje narėje mažąja į biržos sąrašą įrašyta laikoma įmonė kitoje valstybėje narėje galėtų 
būti laikoma didele įmone. Taigi, kai šiame poveikio vertinime kalbama apie „mažuosius ir 
vidutiniuosius emitentus“, tai susiję su skirtingose valstybėse narėse galiojančiomis 
sąvokomis.“

Pakeitimas 463
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) šioje direktyvoje mažosios ir vidutinės 
įmonės – bendrovės, kurių vidutinė rinkos 
kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų 
kalendorinių metų kotiravimo verte metų 
pabaigoje, yra mažesnė nei 
100 000 000 EUR;

12) šioje direktyvoje mažosios ir vidutinės 
įmonės – bendrovės, kurių vidutinė rinkos 
kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų 
kalendorinių metų kotiravimo verte metų 
pabaigoje, yra mažesnė nei 200 000 
000 EUR;

Or. en

Pakeitimas 464
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) finansinė priemonė – I priedo C 
skirsnyje nurodytos priemonės;

14) finansinė priemonė – I priedo C ir CA 
skirsniuose nurodytos priemonės tik šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. .../... 
[FPRR] ir Reglamente (ES) Nr. .../...
[Piktnaudžiavimo rinka reglamentas] ir 
Direktyvoje (ES) Nr. .../... 
[Piktnaudžiavimo rinka direktyva];
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Or. en

Pagrindimas

Taršos leidimai pagal pobūdį nėra finansinės priemonės, tačiau jiems turi būti taikomi 
FPRD/FPRR ir Piktnaudžiavimo rinka direktyva/Piktnaudžiavimo rinka reglamentas.

Pakeitimas 465
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) patronuojančioji įmonė – įmonė, 
apibūdinta 1983 m. birželio 13 d. 
Septintosios Tarybos direktyvos 
83/349/EEB dėl konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės 1 ir 2 straipsniuose;

24) „patronuojanti įmonė“ – tai įmonė, 
apibūdinta 1983 m. birželio 13 d. 
Septintosios Tarybos direktyvos 
83/349/EEB dėl konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės 1 ir 2 straipsniuose ir 
bendrai valdoma bendrovė, kaip apibrėžta 
Direktyvos 83/349/EEB 32 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Patronuojančiosios ir dukterinės įmonės apibrėžtys netikslios (4 straipsnio 2 dalies 1 punkto 
b papunktis, susijęs su 4 straipsnio 2 dalimi), kadangi nebūtų apimtos kelių savininkų 
dukterinės įmonės. Šiame pasiūlyme būtinai reikia atkreipti dėmesį į tokią įmonių struktūrą, 
siekiant užtikrinti suderintą ir nešališką reglamentavimą. Taigi reikėtų praplėsti išimties 
taikymą bendrai valdomoms bendrovėms, kaip apibrėžta 1983 m. birželio 13 d. Septintosios 
Tarybos direktyvos 83/349/EEB 32 straipsnyje.

Pakeitimas 466
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25) patronuojamoji įmonė –
patronuojamoji įmonė, apibūdinta 
Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 

25) dukterinė įmonė – dukterinė bendrovė, 
kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 
2 straipsniuose ir bendrai valdoma 
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2 straipsniuose; kiekviena tokios 
patronuojamosios įmonės patronuojamoji 
įmonė taip pat laikoma tos pačios 
patronuojančiosios įmonės 
patronuojamąja įmone;

bendrovė, kaip apibrėžta 
Direktyvos 83/349/EEB 32 straipsnyje; 
kiekviena tokios dukterinės įmonės 
dukterinė įmonė taip pat laikoma tos pačios 
patronuojančios įmonės dukterine įmone;

Or. en

Pagrindimas

Patronuojančiosios ir dukterinės įmonės apibrėžtys netikslios (4 straipsnio 2 dalies 1 punkto
b papunktis, susijęs su 4 straipsnio 2 dalimi), kadangi nebūtų apimtos kelių savininkų 
dukterinės įmonės. Šiame pasiūlyme būtinai reikia atkreipti dėmesį į tokią įmonių struktūrą, 
siekiant užtikrinti suderintą ir nešališką reglamentavimą. Taigi reikėtų praplėsti išimties 
taikymą bendrai valdomoms bendrovėms, kaip apibrėžta 1983 m. birželio 13 d. Septintosios 
Tarybos direktyvos 83/349/EEB 32 straipsnyje.

Pakeitimas 467
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) „grupės pagrindas“ reiškia 
konsoliduotas arba nekonsoliduotas 
įmonių grupes, kurios vykdo pagalbinę 
veiklą savo savininkams ir susijusioms 
įmonėms, kai jos vykdo tą pačią 
komercinę veiklą, kuri yra pagrindinis 
grupės verslas;

Or. en

Pagrindimas

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
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consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Pakeitimas 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) valdymo organas – įmonės valdymo
organas, atliekantis priežiūros ir valdymo 
funkcijas, turintis įgaliojimus priimti 
galutinius sprendimus ir nustatyti įmonės 
strategiją, tikslus bei visą veiklos valdymą.
Valdymo organą sudaro asmenys, kurie 
veiksmingai vadovauja įmonės veiklai

27) valdymo organas – įstaigos organas 
arba organai, paskirtas (-i) pagal 
nacionalinę teisę, įgaliotas (-i) nustatyti 
įstaigos strategiją, tikslus ir bendrą veiklos 
kryptį ir vykdantis (-ys) vadovybės 
sprendimų priėmimo priežiūrą bei 
stebėseną. Prie valdymo organo 
priskiriami asmenys, kurie faktiškai 
vadovauja įstaigos veiklai.

Nurodant valdymo organą pirmiausia turi 
būti nurodomos ir valdymo, ir priežiūros 
funkcijas, kurias atlieka pirmoje 
pastraipoje minimas organas ar organai. 
Kai pagal nacionalinę teisę valdymo ir 
priežiūros funkcijos pavestos skirtingiems 
organams ar skirtingiems to paties organo 
nariams, valstybė narė pagal savo teisę 
daro skirtumą tarp atsakingų organų ar 
valdymo organo narių, jeigu direktyvoje 
nenurodoma kitaip. Šioje direktyvoje 
„valdymo funkcija“ reiškia įstaigos 
strategijos, tikslų ir bendros krypties 
nustatymą, o „priežiūros funkcija“ reiškia 
valdybos sprendimų priėmimo proceso 
priežiūrą ir kontrolę;

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai, 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
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pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 469
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) valdymo organas – įmonės valdymo 
organas, atliekantis priežiūros ir valdymo 
funkcijas, turintis įgaliojimus priimti 
galutinius sprendimus ir nustatyti įmonės 
strategiją, tikslus bei visą veiklos valdymą.
Valdymo organą sudaro asmenys, kurie 
veiksmingai vadovauja įmonės veiklai

27) valdymo organas – investicinės 
įmonės, rinkos operatoriaus ar duomenų 
teikimo paslaugų teikėjo įmonės valdymo 
organas, atliekantis priežiūros ir valdymo 
funkcijas, turintis įgaliojimus priimti 
galutinius sprendimus ir nustatyti 
investicinės įmonės, rinkos operatoriaus 
ar duomenų teikimo paslaugų teikėjo
įmonės strategiją, tikslus ir bendrą veiklos
kryptį, įskaitant asmenis, kurie faktiškai
vadovauja atitinkamo subjekto veiklai;

Or. en

Pagrindimas

Valdymo organo apibrėžtis turi atitikti FPRR ir FPRD. Toks pakeitimas buvo pateiktas ir 
FPRR.

Pakeitimas 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) valdymo organas, atliekantis 
priežiūros funkciją, – valdymo organas, 
vykdantis priežiūros funkciją ir 
prižiūrintis bei stebintis valdymo 
sprendimų priėmimą;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai, 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 471
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) algoritminė prekyba – prekyba
finansinėmis priemonėmis, kai 
kompiuteriniu algoritmu automatiškai 
nustatomi konkrečių pavedimų ypatumai, 
pavyzdžiui, ar reikia pradėti vykdyti 
pavedimą, pavedimo laikas, kaina arba 
mastas, kaip vykdyti gautą pavedimą, kai 
žmogiškoji veikla ribota arba kai jos visai 
nėra. Ši apibrėžtis neapima jokios sistemos, 
kuri naudojama tik pavedimams perduoti į 
vieną ar kelias prekybos vietas arba jiems 
patvirtinti;

30) algoritminė prekyba – prekyba 
finansinėmis priemonėmis, kai 
kompiuteriniu algoritmu automatiškai 
nustatomi visi konkrečių pavedimų 
ypatumai, arba beveik visi arba jų didžioji 
dalis, pavyzdžiui, ar reikia pradėti vykdyti 
pavedimą, pavedimo laikas, kaina arba 
mastas, kaip vykdyti gautą pavedimą, kai 
žmogiškoji veikla ribota arba kai jos visai 
nėra. Ši apibrėžtis neapima jokios sistemos, 
kuri naudojama tik pavedimams perduoti į 
vieną ar kelias prekybos vietas arba jiems 
patvirtinti;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos algoritminės prekybos apibrėžtis apima visas įmones, kurios naudojasi algoritmais 
kaip prekybos strategijos dalimi, įskaitant automatizuotą tvarkymą po sandorio sudarymo. Šis 
pakeitimas suteikia aiškumo.

Pakeitimas 472
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a) sparčioji prekyba – tai algoritminės 
prekybos porūšis, pasižymintis šiais 
ypatumais:
1) labai dideliu pavedimų skaičiumi 
palyginti su vidutiniškai aktyvių dalyvių 
pateikiamų pavedimų skaičiumi 
atitinkamoje prekybos vietoje;
2) greitus pavedimų anuliavimu 
(atšaukimu) ir (arba) pakeitimu;
3) prekyba savo sąskaita;
5) nėra reikšmingos grynųjų pozicijų 
dienos pabaigoje (pilnai kompensuota 
pozicija, angl. „flat position“);
6) pozicijų prisiėmimas labai trumpais 
turėjimo laikotarpiais;
7) labai mažos maržos gavimas iš vieno 
sandorio;
8) pavedimų tvarkymo sistemų, kurių 
greitis prilygsta minimaliam pavedimo 
vykdymo laikotarpiui, naudojimas;
9) bendroje vietoje teikiamų paslaugų ir 
individualių duomenų srautų naudojimas;
10) pirmenybė teikiama labai likvidžioms 
priemonėms;
11) kompiuterinių programų arba 
algoritmų naudojimas automatizuotame 
sprendimų priėmimų procese inicijuojant, 
kuriant, nukreipiant ir vykdant 
pavedimus.
EVPRI kasmet persvarsto pirmiau 
pateiktą apibrėžtį, siekdama užtikrinti, 
kad ji atitinka rinkos tendencijas, 
vertybinių popierių asortimento pobūdį ir 
tinkamai stebima reguliuotų rinkų, DPS 
ir OPS ir praneša apie tai Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

Or. en
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Pagrindimas

Kai siekiama apibrėžti sparčiąją prekybą svarbu nustatyti minimalius sparčiosios prekybos 
strategijos kriterijus, kad užtikrinti, kad ją būtų galima atpažinti, taip pat juos taikant 17 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis sąlygomis. EVPRI turėtų reguliariai persvarstyti šių kriterijų 
tinkamumą siekiant užtikrinti, kad jie atlaiko laiko išbandymus rinkai evoliucionuojant.“.

Pakeitimas 473
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 a) sparčiosios prekybos strategija –
finansinių priemonių sandorių vykdymo 
prekybos strategija, apimanti sparčiąją 
prekybą ir pasižyminti bent penkiomis iš 
žemiau išvardytų ypatybių:
i) naudojamasi bendra vieta arba arti 
įrengta sistema:
ii) naudojamasi tiesiogine prieiga prie 
rinkos;
iii) sudaro bent 50 proc. dienos portfelio 
apyvartos;
iv) pavedimų ir prekybos sandorių 
santykis didesnis kaip 4:1;
v) atšauktų pavedimų skaičius (įskaitant 
dalinius atšaukimus) viršija 20 proc.;
vi) dauguma prisiimtų pozicijų 
panaikinamos tą pačią dieną;
vii) daugiau kaip 50 proc. pavedimų arba 
sandorių atliekami prekybos vietose, 
siūlančiose nuolaidas pavedimams, 
užtikrinantiems likvidumą, ir jiems 
taikytinos tokios nuolaidos;

Or. en

Pagrindimas

Reikia apibrėžti sparčiosios prekybos strategiją siekiant užtikrinti diferenciaciją nuo kitų 
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investuotojų rinkoje, taigi šiuo pakeitimu siūloma sugriežtinti tam tikrus kriterijus, kad 
neleisti sparčiosios prekybos strategija vadovaujantiems dalyviams apeiti taisyklių.

Pakeitimas 474
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a) sparčioji prekyba yra algoritminės 
prekybos porūšis, kai pelningumas 
priklauso nuo technologijų, kuriomis 
perduodami, anuliuojami arba 
modifikuojami pavedimai tokiais 
intervalais, kurie prilygsta fiziniam 
priemonės persiuntimo, atšaukimo ar 
keitimo pavedimų periodui, naudojimo;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atskirti sparčiąją prekybą nuo algoritmų, kurie įkūnija prekybos strategijas, 
nepriklausomas nuo greitesnio nei kitų rinkos dalyvių vykdymo.

Pakeitimas 475
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a) sparčioji prekyba – prekyba 
finansinėmis priemonėmis, kai 
kompiuterinė programa automatiškai 
nusprendžia individualius pavedimų, 
prieigos prie vykdymo vietos, prieigos prie 
rinkos duomenų ir pavedimų nukreipimo 
parametrus ir pasižymi šiais bruožais:
a) labai didelis visų pavedimų ir įvykdytų 
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pavedimų santykis;
b) labai trumpi turėjimo laikotarpiai;
c) naudojamasi bendra vieta;
d) dienos portfelio apyvarta siekia bent 
50 proc.;
Kompetentingos institucijos nustato 
individualias kiekvienos prekybos vietos 
ypatybes, atsižvelgdamos į jos pobūdį ir 
likvidumą;

Or. en

Pakeitimas 476
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a) sparčiosios prekybos strategija –
finansinių priemonių sandorių vykdymo 
savo sąskaita prekybos strategija, 
apimanti sparčiąją prekybą ir pasižyminti 
bent keturiomis iš žemiau išvardytų 
ypatybių:
i) naudojamasi bendra vieta arba 
tiesiogine prieiga prie rinkos;
ii) sudaro bent 50 proc. dienos portfelio 
apyvartos;
iii) pavedimų ir prekybos sandorių 
santykis didesnis kaip 4:1;
iv) atšauktų pavedimų skaičius viršija 
20 proc.;
v) dauguma prisiimtų pozicijų 
panaikinamos tą pačią dieną;
vi) daugiau kaip 50 proc. pavedimų arba 
sandorių atliekami prekybos vietose, 
siūlančiose nuolaidas pavedimams, 
užtikrinantiems likvidumą, jei jiems 
taikytinos tokios nuolaidos;
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Or. en

Pakeitimas 477
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a) sparčiosios algoritminės prekybos 
strategija – tai algoritminės prekybos 
strategija, pasižyminti pozicijos 
prisiėmimais trumpiems laikotarpiams, 
pavedimų tvarkymo sistemų, kurių greitis 
prilygsta minimaliam sandorio vykdymo 
laikotarpiui, naudojimu, taip pat 
infrastruktūra, kuria nuolat ir 
nepriklausomai siekiama sumažinti tinklo 
ir kitą gaištį nuo klientų investicinei 
įmonei pateiktų pavedimų srauto.
Visų pirma, sparčiosios algoritminės 
prekybos strategija, kaip nurodyta 
aukščiau, gali apimti vieną ar kelis iš šių 
elementų:
a) pavedimų inicijavimas, kūrimas, 
nukreipimas ir vykdymas nulemiami 
sistemos be žmoniškosios veiklos 
kiekvieno atskiro sandorio arba pavedimo 
atveju;
b) labai trumpas pozicijos nustatymo ir 
likvidavimo laiko tarpas;
c) didelė portfelio apyvarta per dieną;
d) didelis pavedimų ir prekybos sandorių 
santykis vienos dienos bėgyje; ir
e) prekybos diena užbaigiama visiškai 
kompensuota arba beveik kompensuota 
pozicija;

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Europos Komisijos neoficialiu dokumentu.
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Pakeitimas 478
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30b) sparčiosios prekybos strategija –
finansinių priemonių sandorių vykdymo 
savo sąskaita prekybos strategija, 
apimanti sparčiąją prekybą ir pasižyminti 
šiomis ypatybėmis:
i) naudojasi bendra vieta:
ii) sudaro bent 50 proc. dienos portfelio 
apyvartos;
iii) pavedimų ir prekybos sandorių 
santykis per vieną dieną didesnis kaip 
250:1;
iv) atšauktų pavedimų skaičius viršija 
20 proc.;
v) dauguma prisiimtų pozicijų 
panaikinamos tą pačią dieną.
EVPRI kasmet persvarsto pirmiau 
pateiktus kriterijus, siekdama užtikrinti, 
kad jie atitinka rinkos tendencijas, 
vertybinių popierių asortimento pobūdį ir 
tinkamai stebima reguliuotų rinkų, DPS 
ir OPS ir praneša apie tai Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

Or. en

Pagrindimas

Kai siekiama apibrėžti sparčiąją prekybą svarbu nustatyti minimalius sparčiosios prekybos 
strategijos kriterijus, kad užtikrinti, kad ją būtų galima atpažinti, taip pat juos taikant 17 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis sąlygomis; EVPRI turėtų reguliariai persvarstyti šių kriterijų 
tinkamumą siekiant užtikrinti, kad jie atlaikys laiko išbandymus rinkai evoliucionuojant.“.
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Pakeitimas 479
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30b) sparčiosios prekybos strategija – tai 
algoritminės prekybos strategija, 
pasižyminti pozicijos prisiėmimais 
trumpiems laikotarpiams, pavedimų 
tvarkymo sistemų, kurių greitis prilygsta 
minimaliam sandorio vykdymo 
laikotarpiui, naudojimu, taip pat 
infrastruktūra, kuria nuolat ir 
nepriklausomai siekiama sumažinti tinklo 
ir kitą gaištį nuo klientų investicinei 
įmonei pateiktų pavedimų srauto.
Visų pirma, sparčiosios algoritminės 
prekybos strategija, kaip nurodyta 
aukščiau, gali apimti vieną ar kelis iš šių 
elementų:
– pavedimų inicijavimas, kūrimas, 
nukreipimas ir vykdymas nulemiami 
sistemos be žmoniškosios veiklos 
kiekvieno atskiro sandorio arba pavedimo 
atveju;
– trumpas pozicijos nustatymo ir 
likvidavimo laiko tarpas;
– didelė portfelio apyvarta per dieną;
– didelis pavedimų ir prekybos sandorių 
santykis vienos dienos bėgyje; ir
– prekybos diena užbaigiama visiškai 
kompensuota arba beveik kompensuota 
pozicija;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis, pateikiama Europos Komisijos neoficialiajame dokumente.
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Pakeitimas 480
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30d) suteiktoji prieiga – tai susitarimas, 
pagal kurį investicinė įmonė, kuri yra 
prekybos platformos narė, dalyvė ar 
naudotoja, leidžia tam tikriems klientams 
(įskaitant tinkamas sandorio šalis) su 
investicinės įmonės prekybos 
identifikacijos kodu elektroniniu būdu 
tiesiogiai perduoti pavedimus į nurodytą 
prekybos platformą, nenukreipiant 
pavedimų per investicinės įmonės vidaus 
elektronines prekybos sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Šio siūlomo pakeitimo tikslas – pabrėžti skirtingus metodus, kuriuos taikydami rinkos dalyviai 
gali pasinaudoti prekybos platforma. Ši formuluotė atitinka EVPRI gaires dėl sistemų ir 
kontrolės priemonių, paskelbtas 2011 m. gruodžio 22 d., žr. nr.: ESMA/2011/456.

Pakeitimas 481
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30e) „grynoji“ (angl. naked) arba 
„nefiltruojama“ (angl. unfiltered) prieiga 
prie reguliuojamos rinkos ar DPS (kai 
kliento pavedimams, prieš išsiunčiant juos 
reguliuojamai rinkai ar DPS, netaikomos 
jokios ikiprekybinės kontrolės priemonės) 
FPRD yra uždrausta. Todėl suteiktosios 
prieigos klientas, kuriam suteikta tokia 
(SA) prieiga niekada neturėtų turėti 
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galimybių nusiųsti prekybos platformai 
pavedimą, kuriam nebūtų taikomos 
investicinės įmonės ikiprekybinės 
kontrolės priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Šio siūlomo pakeitimo tikslas – pabrėžti skirtingus metodus, kuriuos taikydami rinkos dalyviai 
gali pasinaudoti prekybos platforma. Ši formuluotė atitinka EVPRI gaires dėl sistemų ir 
kontrolės priemonių, paskelbtas 2011 m. gruodžio 22 d., žr. nr.: ESMA/2011/456.

Pakeitimas 482
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31) tiesioginė elektroninė prieiga prie 
prekybos vietos – susitarimas, kai 
prekybos vietos narys arba dalyvis leidžia 
asmeniui pasinaudoti savo prekybos kodu, 
ir asmuo elektroniniu būdu gali perduoti 
su finansine priemone susijusius 
pavedimus tiesiogiai į prekybos vietą. Ši 
apibrėžtis apima tokius susitarimus, 
neatsižvelgiant į tai, ar pavedimams 
perduoti asmuo taip pat naudojasi nario 
ar dalyvio suteiktomis infrastruktūros 
paslaugomis arba kokia nors prijungimo 
sistema;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 483
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 31 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31) tiesioginė elektroninė prieiga prie 
prekybos vietos – susitarimas, kai prekybos 
vietos narys arba dalyvis leidžia asmeniui 
pasinaudoti savo prekybos kodu, ir asmuo 
elektroniniu būdu gali perduoti su 
finansine priemone susijusius pavedimus 
tiesiogiai į prekybos vietą. Ši apibrėžtis 
apima tokius susitarimus, neatsižvelgiant į 
tai, ar pavedimams perduoti asmuo taip 
pat naudojasi nario ar dalyvio suteiktomis 
infrastruktūros paslaugomis arba kokia 
nors prijungimo sistema;

31) tiesioginė elektroninė prieiga –
susitarimas, pagal kurį investicinė įmonė, 
kuri yra prekybos platformos narė, dalyvė 
ar naudotoja, leidžia klientams 
elektroniniu būdu perduoti pavedimus į 
investicinės įmonės vidaus elektronines 
prekybos sistemas, kad šie pavedimai su 
investicinės įmonės prekybos 
identifikacijos kodu būtų toliau 
automatiškai perduoti nurodytai prekybos 
platformai;

Or. en

Pagrindimas

Šio siūlomo pakeitimo tikslas – pabrėžti skirtingus metodus, kuriuos taikydami rinkos dalyviai 
gali pasinaudoti prekybos platforma. Ši formuluotė atitinka EVPRI gaires dėl sistemų ir 
kontrolės priemonių, paskelbtas 2011 m. gruodžio 22 d., žr. nr.: ESMA/2011/456.

Pakeitimas 484
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31) tiesioginė elektroninė prieiga prie 
prekybos vietos – susitarimas, kai prekybos 
vietos narys arba dalyvis leidžia asmeniui 
pasinaudoti savo prekybos kodu, ir asmuo 
elektroniniu būdu gali perduoti su finansine 
priemone susijusius pavedimus tiesiogiai į 
prekybos vietą. Ši apibrėžtis apima tokius 
susitarimus, neatsižvelgiant į tai, ar 
pavedimams perduoti asmuo taip pat 
naudojasi nario ar dalyvio suteiktomis 
infrastruktūros paslaugomis arba kokia 
nors prijungimo sistema;

31) tiesioginė prieiga prie rinkos prekybos 
vietos – susitarimas, kai prekybos vietos 
narys arba dalyvis leidžia asmeniui 
pasinaudoti savo prekybos kodu, ir asmuo 
elektroniniu būdu gali perduoti su finansine 
priemone susijusius pavedimus tiesiogiai į 
prekybos vietą. Ši apibrėžtis apima tokius 
susitarimus, neatsižvelgiant į tai, ar 
pavedimams perduoti asmuo taip pat 
naudojasi nario ar dalyvio suteiktomis 
infrastruktūros paslaugomis arba kokia 
nors prijungimo sistema;

Or. en
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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 485
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31) tiesioginė elektroninė prieiga prie 
prekybos vietos – susitarimas, kai prekybos 
vietos narys arba dalyvis leidžia asmeniui 
pasinaudoti savo prekybos kodu, ir asmuo 
elektroniniu būdu gali perduoti su finansine 
priemone susijusius pavedimus tiesiogiai į 
prekybos vietą. Ši apibrėžtis apima tokius 
susitarimus, neatsižvelgiant į tai, ar 
pavedimams perduoti asmuo taip pat 
naudojasi nario ar dalyvio suteiktomis 
infrastruktūros paslaugomis arba kokia 
nors prijungimo sistema;

31) tiesioginė elektroninė prieiga prie 
prekybos vietos – susitarimas, kai prekybos 
vietos narys arba dalyvis leidžia asmeniui 
pasinaudoti savo prekybos kodu, ir asmuo 
elektroniniu būdu gali perduoti su finansine 
priemone susijusius pavedimus tiesiogiai į 
prekybos vietą. Ši apibrėžtis apima asmens 
naudojimąsi nario suteikta infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 486
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 31 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) tiesioginė prieiga prie rinkos –
susitarimas, kai prekybos vietos narys 
arba dalyvis leidžia asmeniui pasinaudoti 
savo prekybos kodu, ir asmuo 
elektroniniu būdu tiesiogiai gali perduoti 
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pavedimus į investicinės įmonės vidaus 
elektronines prekybos sistemas, kad šie 
pavedimai su investicinės įmonės 
prekybos kodu būtų toliau automatiškai 
perduoti nurodytai prekybos vietai;

Or. en

Pakeitimas 487
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 31 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31b) suteiktoji prieiga – susitarimas, 
pagal kurį prekybos vietos narys ar 
dalyvis leidžia klientams su investicinės 
įmonės prekybos identifikacijos kodu 
elektroniniu būdu perduoti pavedimus į 
nurodytą prekybos platformą, 
nenukreipiant pavedimų per investicinės 
įmonės vidaus elektronines prekybos 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 488
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) suderintų sumų sandoris – sandoris, 
kuris susideda iš dviejų ar daugiau dalių, 
kai investicinė įmonė arba rinkos 
operatorius yra įterpiamas į kiekvieną 
sandorio dalį kaip jo šalis, siekiant jo 
dalyvavimu palengvinti vieno ar daugiau 
klientų pavedimus, ir dėl kurio investicinė 
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įmonė neprisiima rinkos rizikos;

Or. en

Pagrindimas

Ši suderintų sumų sandorio apibrėžtis skiriasi nuo prekybos savo lėšomis apibrėžties. 
Suderintų sumų sandoris apibrėžiamas kaip sandoris, kai įmonė ar operatorius atsiduria 
sandorio centre ir pardavėjui tampa pirkėju, ir atvirkščiai. Tai galėtų palengvinti klientų 
prekybos sandorius ir (arba) šie sandoriai gali tapti anoniminiais.

Pakeitimas 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) rinką iškraipančios pozicijos –
pozicijos, kurios neobjektyviai sumažina 
riziką, tiesiogiai susijusią su komercine 
biržos prekių veikla, ir kurios yra didesnės 
nei lygis, kuris yra būtinas suteikti 
pakankamą pozicijų, objektyviai 
sumažinančių riziką, tiesiogiai susijusią 
su komercine biržos prekių veikla, 
likvidumą arba kitaip trukdo rinkos kainų 
atskleidimo funkcijai;

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžtis, siekiant atskirti spekuliatyvias ir rizikos draudimo pozicijas.

Pakeitimas 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) draudimu pagrįstos investicijos –
draudimo sutartys, pagal kurias klientams 
mokama suma yra veikiama turto ar 
išmokėjimo nuo turto rinkos kainos, ar 
pamatinės vertės, ir kai klientas tiesiogiai 
nevaldo turto;

Or. en

Pagrindimas

Draudimu pagrįstos investicijos turėtų būti įtrauktos į FPRD taikymo sritį.

Pakeitimas 491
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) perdėta spekuliacija šio reglamento 
tikslais – prekyba bet kokiu turtu pagal šio 
turto pristatymo ateityje pardavimo 
sandorius, kurie sudaryti pagal prekybos 
vietų taisykles arba nebiržinės prekybos 
rinkų taisykles, arba kuriems šios 
taisyklės taikomos dėl svarbaus kainos 
atskleidimo sandorio, kurios lemia ar 
sukelia tokio turto taisyklingo kainos 
susidarymo svyravimus, iškraipymus ar 
nereikalingus pokyčius, arba sukelia 
kainos formavimo nukrypimą nuo 
pagrindinių taisyklių;

Or. en

Pagrindimas

Spekuliantai biržos prekių rinkoms reikalingi, siekiant suteikti likvidumo bona fide 
apsidraudimui, kai susidaro „ilgų“ ir „trumpų“ draudėjų disbalansas. Tačiau kai kuriose 
biržos prekių rinkose rizikos draudėjų kiekis yra mažesnis nei spekuliantų, todėl kyla rizika, 
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kad kainų lygis ir nepastovumas nebebus lemiamas pagrindinių taisyklių. Apibrėžus perdėtą 
spekuliaciją papildomai pateisinamos priežiūros institucijos ir rinkos, siekiančios įsikišti 
saugant rizikos draudėjų interesus.

Pakeitimas 492
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) perdėta spekuliacija – pozicijos, 
kurias užima bet koks asmuo, įskaitant bet 
kokią asmenų grupę ar klasę, kurios 
objektyviai nesumažina rizikos, susijusios 
su šio asmens komercine veikla, susijusia 
su biržos prekėmis, ir kurioje sandorio 
šalis nemažina rizikos, tiesiogiai 
susijusios su jo komercine veikla;

Or. en

Pakeitimas 493
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) veikla, skirta sumažinti pagrindinio 
verslo riziką – su gamyba, pardavimu 
susijusios ir kitų rūšių rizikos draudimas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos draudimo apibrėžties svarbą išimčiai, Komisijos ketinimas, išdėstytas 
88 konstatuojamoje dalyje turi būti tiesiogiai perkeltas į direktyvą. Prekyba įvairios rizikos 
draudimu yra labai svarbi didmeninės prekybos rinkų saugumui. Siekiant nefinansinėms 
įmonėms suteikti galimybę apdrausti nuo kiek įmanoma daugiau rūšių rizikos, su pardavimais 
susijusios rizikos draudimas turi papildyti apibrėžtį.
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Pakeitimas 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b) bendrosios tiekėjo išlaidos – visos 
išlaidos, kurias klientas privalo sumokėti 
investicinei įmonei, pirkdamas investicinę 
paslaugą ar finansinę priemonę, ir kurios 
apskaičiuojamos kas metus:
a) metinis valdymo mokestis;
b) saugojimo ir administravimo išlaidos;
c) mokestis už veiklos rezultatus, 
skaičiuojamas pagal 12 mėn. atskleistų 
veiklos rezultatų mokestį arba iki trejų 
metų vidurkį, jei turima duomenų;
d) tarpininkavimo mokestis, 
skaičiuojamas pagal paskelbtą 12 mėn. 
mokestį už veiklos rezultatus, arba pagal 
ne daugiau kaip trejų metų vidurkį, jei 
turima duomenų;
e) bendrosios visų pagrindinių fondų 
išlaidos nuolatiniams mokesčiams, kai 
fondas investuoja į bet kurį KIPVPS 
fondą, į biržos prekybos sąrašus įtrauktus 
fondus ar uždaro tipo investicinius 
fondus, ar į kitas jungtines priemones;
f) visos kitos anksčiau neišvardytos 
išlaidos;
Bendrosios tiekėjo išlaidos kiekvienais 
metais skaičiuojamos procentais;

Or. en

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi užtikrinama, kad visos išlaidos investuotojams bus aiškiai išdėstytos, 
garantuojant aukštą paskelbimo ir skaidrumo lygį.
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Pakeitimas 495
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b) bona fide apsidraudimo sandoris:
a) sandoris arba pozicija, kurie
i) yra sudarytų ar būsimų sandorių, arba 
užimtų ar vėliau užimsimų pozicijų fizinės 
rinkodaros kanale pakaitalas;
ii) yra ekonomiškai tinkami rizikai, 
susijusiai su vadovavimu komercinei 
bendrovei ir jos valdymu, mažinti;
ir
iii) reikalingi dėl galimo pokyčio, 
susijusio su šių elementų verte:
– asmens turimo, gaminamo, apdorojamo 
ar prekiaujamo, arba numatomo turėti, 
gaminti, apdoroti ar prekiauti turto;
– asmens turimų ar numatomų prisiimti 
įsipareigojimų; arba
– asmens teikiamų, įsigyjamų, arba 
numatomų teikti ar įsigyti paslaugų;
arba
b) sandoris arba pozicija, kuriais 
mažinama su pozicija susijusi rizika, 
kylanti dėl išvestinės finansinės 
priemonės, kuri
i) buvo vykdoma, siekiant atsverti kitą 
sandorio šalį, kuriai sandoris atitiktų 
bona fide apsidraudimo sandorį pagal 
a punktą;
ii) arba atitinka a punkte nurodytus 
reikalavimus;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant skatinti prekių rinkų ekonominę naudą, svarbu turėti apsidraudimo apibrėžtį. Rinkos 
priežiūrą reikėtų skatinti tų šalių, kurios turi poveikio biržos prekių kainoms, kurios yra 
neišvengiama verslo vykdymo pasekmė, interesus, o ne lažybas dėl kainų. Išimtys turėtų būti 
siejamos su šia apibrėžtimi, kadangi jos numatytos Europos rinkos infrastruktūros reglamente 
(angl. EMIR) ir Doddo ir Franko akte.

Pakeitimas 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33c) bendrosios investicijų išlaidos – visos 
išlaidos, kurias klientas privalo sumokėti, 
pirkdamas investicinę paslaugą ar 
finansinę priemonę, naudodamas 
pardavimo kanalą, ir į kurias įtrauktos 
bendrosios tiekėjo išlaidos, 
apskaičiuojamos kasmet procentais:
a) platformos mokesčiai, kurie dar nebuvo 
įtraukti į bendrąsias tiekėjo išlaidas;
b) išėjimo/išstojimo išlaidos, 
amortizuojamos per penkerius metus, t. y. 
per numanomą investicijų laikotarpį, jei 
nenumatyta kitaip;
c) konsultavimo mokesčiai, atėmus 
permokas, sugrąžintas klientams, 
amortizuojami per penkerius metus, t. y. 
per numanomą investicijų laikotarpį, jei 
nenumatyta kitaip;
d) visos kitos anksčiau neišvardytos 
išlaidos.
Bendrosios investicijų išlaidos kiekvienais 
metais skaičiuojamos procentais.

Or. en

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi užtikrinama, kad visos išlaidos investuotojams bus aiškiai išdėstytos, 
garantuojant aukštą paskelbimo ir skaidrumo lygį.
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Pakeitimas 497
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį dėl 
priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąvokų techniniai aspektai siekiant juos 
suderinti su rinkos pokyčiais.

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį dėl 
priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąvokų techniniai aspektai siekiant juos 
suderinti su rinkos pokyčiais, ypač dėl 30a 
punkto 2 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Jei sparčiosios prekybos strategijų apibrėžtis pasirodys per daug apribojanti ar per mažai 
apribojanti, turi būti įmanoma, pasinaudojus deleguotaisiais aktais, ją pakeisti.

Pakeitimas 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį dėl 
priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąvokų techniniai aspektai siekiant juos 
suderinti su rinkos pokyčiais.

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį dėl 
priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti, arba iš dalies pakeisti šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytų sąvokų 
techniniai aspektai, prireikus, atsižvelgti į:
a) techninius pokyčius finansų rinkose;
b) piktnaudžiavimo atvejų sąrašas, 
nurodytas ... Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamento (ES) Nr. .../... [PRR] 
34b straipsnio b) dalyje, ypač dėl
sparčiosios prekybos, įskaitant, 
nesankcionuotą duomenų gavimą (angl. 
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spoofing), fiktyvius pavedimus (angl. 
quote stuffing) ir lėšų šaltinių slėpimą 
(angl. layering), bet jais neapsiribojant.

Or. en

Pakeitimas 499
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį 
dėl priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąvokų techniniai aspektai siekiant juos 
suderinti su rinkos pokyčiais.

3. EVPRI gali parengti techninių 
reguliavimo standartų projektus, siekiant 
tiksliau apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytų sąvokų techninius aspektus 
siekiant juos suderinti su rinkos pokyčiais.

EVPRI šiuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
__________________
*OL įrašyti datą: …

Or. en

Pagrindimas

Galimybė tiksliau apibūdinti technines sąvokų dalis laikantis FPRD iš esmės yra galia, kuri 
galėtų pakeisti direktyvos taikymo sritį. Jei ši galia yra tik techninio pobūdžio, skirta sąvokas 
suderinti su rinkos pokyčiais, tuomet tai yra techninė galia, kurią įvertinti FPRD turi didesnę 
kompetenciją.
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Pakeitimas 500
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį
dėl priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąvokų techniniai aspektai siekiant juos 
suderinti su rinkos pokyčiais.

3. EVPRI pateikia Komisijai techninių 
reguliavimo standartų projektus dėl 
priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąvokų techniniai aspektai siekiant juos,
inter alia, suderinti su rinkos pokyčiais.

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
reguliavimo standartų projektus ne vėliau 
kaip [2012 m. gruodžio 31 d.].
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 501
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
reguliariai ar profesionaliai teikti 
investicines paslaugas arba imtis veiklos 
būtų leidžiama tik iš anksto gavus oficialų 
leidimą, išduotą laikantis šio skyriaus 
nuostatų. Tokį leidimą išduoda buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
paskirta vadovaujantis 69 straipsniu.

1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
reguliariai ar profesionaliai teikti 
investicines paslaugas arba imtis veiklos 
būtų leidžiama tik iš anksto gavus oficialų 
leidimą, išduotą laikantis šio skyriaus 
nuostatų ir Reglamento (EU) Nr. …/… 
[FPRR] 31 straipsnio. Tokį leidimą 
išduoda buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija, paskirta 
vadovaujantis 69 straipsniu.
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Or. en

Pakeitimas 502
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės leidžia bet kuriam rinkos operatoriui 
valdyti DPS arba OPS tik iš anksto 
patikrinus, ar jis atitinka šio skyriaus 
nuostatas.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės leidžia bet kuriam rinkos operatoriui 
valdyti DPS tik iš anksto patikrinus, ar jis 
atitinka šio skyriaus nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės pareikalauja, kad 
asmenys, kurie teikia investicijų 
konsultacijas, nepriklausomas investicijų 
konsultacijas, arba, prireikus, klientams 
teikia papildomas investavimo 
konsultacijas, turėtų tinkamą žinių ir 
kompetencijos lygį, pagrįstą pripažinta 
kvalifikacija.

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimas investicijų klausimais piliečių gyvenime turi milžinišką poveikį. Todėl šie 
konsultantai privalo turėti tinkamo lygio kvalifikaciją, siekdami konsultuoti klientus, kaip 
investuoti savo lėšas.
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Pakeitimas 504
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės pareikalauja, kad 
asmenys, kurie teikia investicijų 
konsultacijas, arba, prireikus, klientams 
teikia papildomas investavimo 
konsultacijas, turėtų tinkamo lygio žinių 
ir kompetenciją, pagrįstą pripažinta 
kvalifikacija.
Valstybės narė taip pat pareikalauja, kad 
šie asmenys nuolat keltų kvalifikaciją, 
siekiant atnaujinti ir įtvirtinti jų žinias ir 
kompetenciją.

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimas investicijų klausimais žmonių gyvenime turi milžinišką poveikį. Todėl šie 
konsultantai privalo turėti tinkamo lygio kvalifikaciją, siekdami konsultuoti klientus, kaip 
investuoti savo lėšas.

Pakeitimas 505
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
leidime būtų nurodytos tos investicinės 
paslaugos ar veikla, kurias investicinei 
įmonei leista teikti ar vykdyti. Leidimas 
gali apimti vieną ar daugiau pagalbinių 
paslaugų, nustatytų I priedo B skirsnyje. 
Leidimo negalima suteikti išimtinai 
pagalbinėms paslaugoms teikti.

1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
leidime būtų nurodytos tos investicinės 
paslaugos ar veikla, kurias investicinei 
įmonei leista teikti ar vykdyti. Leidimas 
gali apimti vieną ar daugiau pagalbinių 
paslaugų, nustatytų I priedo B skirsnyje. 
Leidimo negalima suteikti išimtinai 
pagalbinėms paslaugoms teikti. EVPRI per 
atitinkamą laikotarpį atlieka leidimo 
persvarstymą, atsiradus įtarimų dėl šios 
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direktyvos nuostatų pažeidimo ir jei 
suinteresuotos trečiosios šalys pateikė 
skundą, ir gali atšaukti leidimą, siekiant 
užtikrinti finansų rinkos stabilumą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal šio straipsnio 3 dalį finansinėms institucijoms suteikiamas Europos pasas, 
EVPRI turėtų tirti finansines institucijas Europos mastu.

Pakeitimas 506
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EVPRI parengia techninius 
reguliavimo standartus, pagal kuriuos
nustatoma:

Išbraukta.

a) pagal 7 straipsnio 2 dalį 
kompetentingoms institucijoms privaloma 
teikti informacija, įskaitant veiklos 
programą;
b) nominavimo komitetų užduotys, kaip 
reikalaujama 9 straipsnio 2 dalyje
c) reikalavimai, taikomi investicinių 
įmonių valdymui pagal 9 straipsnio 8 dalį, 
ir nurodoma informacija, kuri turi būti 
įtraukiama į pranešimus pagal 
9 straipsnio 5 dalį;
d) reikalavimai, taikomi akcininkams ir 
akcijų paketą turintiems nariams, taip pat 
kliūtys, kurios gali trukdyti 
kompetentingai institucijai veiksmingai 
atlikti priežiūros funkcijas pagal 
10 straipsnio 1 ir 2 dalis.
Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.] 
EVPRI techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.



AM\901764LT.doc 81/163 PE489.464v01-00

LT

Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Standartas neatrodo būtinas.

Pakeitimas 507
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, kuriuose nustatomos standartinės 
formos, šablonai ir procedūros, taikomi 
rengiant 7 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 
5 dalyje numatytus pranešimus ar teikiant 
informaciją, projektus.

EVPRI gali parengti techninių 
įgyvendinimo standartų, kuriuose 
nustatomos standartinės formos, šablonai ir 
procedūros, taikomi rengiant 7 straipsnio 2 
dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje numatytus 
pranešimus ar teikiant informaciją, 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 508
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2016 m. gruodžio 31 d.].

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai.
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Or. en

Pakeitimas 509
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos leidimą, išduotą investicinei 
įmonei, kompetentinga institucija gali 
panaikinti tada, kai tokia investicinė 
įmonė:

Veiklos leidimą, išduotą investicinei 
įmonei, kompetentinga institucija ar 
EVPRI gali panaikinti tada, kai tokia 
investicinė įmonė:

Or. en

Pakeitimas 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad visi bet 
kurios investicinės įmonės valdymo 
organo nariai visada būtų pakankamai 
geros reputacijos, turėtų pakankamai žinių, 
įgūdžių ir patirties, taip pat skirtų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti. 
Valstybės narės užtikrina, kad valdymo 
organo nariai pirmiausia vykdytų šiuos 
reikalavimus:

1. Valdymo organo nariai visada būtų 
pakankamai geros reputacijos, turėtų 
pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, taip 
pat skirtų pakankamai laiko savo 
pareigoms vykdyti. Valstybės narės 
užtikrina, kad valdymo organo nariai 
pirmiausia vykdytų šiuos reikalavimus:

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.
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Pakeitimas 511
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad visi bet 
kurios investicinės įmonės valdymo organo 
nariai visada būtų pakankamai geros 
reputacijos, turėtų pakankamai žinių, 
įgūdžių ir patirties, taip pat skirtų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti. 
Valstybės narės užtikrina, kad valdymo 
organo nariai pirmiausia vykdytų šiuos 
reikalavimus:

1. Valstybės narės reikalauja, kad visi bet 
kurios investicinės įmonės valdymo organo 
nariai visada būtų pakankamai geros 
reputacijos, turėtų pakankamai žinių, 
įgūdžių ir patirties, taip pat skirtų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti. 
Visų pirma valdymo organo nariai turi 
vykdyti šiuos reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 512
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad visi bet 
kurios investicinės įmonės valdymo organo 
nariai visada būtų pakankamai geros 
reputacijos, turėtų pakankamai žinių, 
įgūdžių ir patirties, taip pat skirtų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti. 
Valstybės narės užtikrina, kad valdymo 
organo nariai pirmiausia vykdytų šiuos 
reikalavimus:

1. Valstybės narės reikalauja, kad visi bet 
kurios investicinės įmonės valdymo organo 
nariai visada būtų pakankamai geros 
reputacijos, turėtų pakankamai žinių, 
įgūdžių ir patirties, taip pat skirtų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
investicijų įmonių ir jų veiklos pobūdį ir 
sudėtingumą, užtikrina, kad valdymo 
organo nariai pirmiausia vykdytų šiuos 
reikalavimus:

Or. en
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Pakeitimas 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos pastraipos ir antros pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Valdymo organo nariai skiria 
pakankamai laiko savo funkcijoms
investicinėje įmonėje vykdyti. Vienu metu 
jie gali derinti pareigas taikydami ne 
daugiau kaip vieną šių pareigų derinį:

(a) Institucijos valdymo organo nariai, 
norintys būti keleto institucijų valdybos 
organų nariais vienu metu, atsižvelgia į 
konkrečias aplinkybes ir institucijų 
veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Dėl 
savo dydžio, vidaus organizacijos, 
pobūdžio, veiklos masto ir sudėtingumo 
svarbių institucijų valdymo organų nariai
vienu metu gali derinti pareigas taikydami 
ne daugiau kaip vieną šių pareigų derinį, 
nebent jie tai gali pagrįsti susijusioms 
kompetentingoms institucijoms:

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 514
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos pastraipos ir antros pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Valdymo organo nariai skiria 
pakankamai laiko savo funkcijoms 
investicinėje įmonėje vykdyti. Vienu metu 
jie gali derinti pareigas taikydami ne 
daugiau kaip vieną šių pareigų derinį:

(a) Valdymo organo nariai skiria 
pakankamai laiko savo funkcijoms 
investicinėje įmonėje vykdyti. Vienu metu 
jie gali derinti pareigas taikydami ne 
daugiau kaip vieną šių pareigų derinį 
viešojo intereso įmonėse:

Or. en
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Pagrindimas

Kiekybiniai apribojimai sukels rimtų problemų, susijusių su kvalifikuotų ir pakankamai 
įgūdžių turinčių asmenų samdymu. Dėl šios priežasties mažesnėse šalyse gali būti labai sunku 
laikytis šiame pasiūlyme nurodytų valdymo organų sudėčiai taikomų reikalavimų. Todėl, 
pavyzdžiui, gyvenamųjų namų kooperatyvų ar privačių ribotos atsakomybės bendrovių 
direktorių pareigos šiame straipsnyje neturėtų būti prilyginamos direktorių pareigoms. Taigi 
šiame tekste reikėtų nurodyti „viešojo intereso įmones“.

Pakeitimas 515
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vieno vykdomojo direktoriaus ir dviejų 
nevykdomųjų direktorių pareigas,

i) vieno vykdomojo direktoriaus ir trijų 
nevykdomųjų direktorių pareigas;

Or. en

Pagrindimas

Direktoriaus pareigų, kurias vienu metu gali vykdyti valdymo organo narys, skaičius 
nustatomas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir įstaigos veiklos pobūdį, aprėptį bei 
sudėtingumą. Šiuo požiūriu per griežta formuluotė gali sukelti sunkumų mažesnėse rinkose, 
pirmiausia, mažesnėms institucijoms.

Pakeitimas 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) keturių nevykdomųjų direktorių 
pareigas.

ii) penkių nevykdomųjų direktorių 
pareigas.

Or. en
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Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 517
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos pačios grupės atliekamos vykdomojo 
arba nevykdomojo direktoriaus pareigos 
laikomos vieno direktoriaus pareigomis.

Tos pačios grupės, įskaitant KIPVPS ir 
(arba) AIF, kuriuos valdo arba jiems 
vadovauja tos pačios grupės narys, 
atliekamos vykdomojo arba nevykdomojo 
direktoriaus pareigos laikomos vieno 
direktoriaus pareigomis

Or. en

Pagrindimas

EPRVI įmonių valdymo srityje yra būdinga, priešingai nei Ketvirtojoje direktyvoje dėl 
kapitalo poreikio (KPD IV), pripažinti, kad tam tikros fondo struktūros yra sudarytos kaip 
specialiosios teisinės struktūros, laikantis atskirų valstybių narių reikalavimų, todėl joms 
būtina taikyti šiek tiek pakeistą požiūrį.

Pakeitimas 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos pačios grupės atliekamos vykdomojo 
arba nevykdomojo direktoriaus pareigos 
laikomos vieno direktoriaus pareigomis.

Įstaigų, kurios i) yra tos pačios grupės 
narės arba ii) kurios priklauso tai pačiai 
institucinei užtikrinimo sistemai, jei 
atitinka Ketvirtosios direktyvos dėl 
kapitalo poreikio (KPD IV)108 straipsnio 
7 dalyje nustatytas sąlygas, arba iii) 
įmonių (įskaitant nefinansų įstaigas), 
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kurių įstaigai priklauso kvalifikuota 
akcijų paketo dalis, valdymo organo 
direktoriaus pareigos laikomos vieno 
direktoriaus pareigomis.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai, 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 519
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos pačios grupės atliekamos vykdomojo 
arba nevykdomojo direktoriaus pareigos 
laikomos vieno direktoriaus pareigomis.

Tos pačios i) konsoliduotos grupės arba ii)
įmonių, kurios yra patronuojamosios 
įmonės, asocijuotos bendrovės ar tos 
pačios pramonės kontroliuojančiosios 
bendrovės dalyvės, grupės, atliekamos 
vykdomojo arba nevykdomojo direktoriaus 
pareigos laikomos vieno direktoriaus 
pareigomis.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad ši išimtis taikoma ne tik konsoliduotoms grupėms, bet ir įmonių grupėms, 
priklausančioms tai pačiai pramonės kontroliuojančiajai bendrovei. Taip siekiama užtikrinti, 
kad direktoriaus pareigų apribojimas nekeltų pavojaus tokio pobūdžio ilgalaikių pramonės 
savininkų verslo modeliui. Pramonės kontroliuojančiųjų bendrovių verslo modelį sudaro 
ilgalaikiai savininkai, kuriems atstovaujama valdymo organuose jų ilgalaikių investicijų 
klausimais.

Pakeitimas 520
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į konkrečias aplinkybes ir 
investicinės įmonės veiklos pobūdį, mastą 
ir sudėtingumą, gali leisti investicinės 
įmonės valdymo organo nariui derinti 
daugiau direktoriaus pareigų, nei 
leidžiama pagal pirmesnę pastraipą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai, 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 521
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punkto 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdymo organo nariai tuo pat metu 
nederina vykdomojo direktoriaus pareigų 
investicinėje įmonėje su vykdomojo 
direktoriaus pareigomis reguliuojamoje 
rinkoje, DPS arba OPS net tos pačios 
grupės.

Or. en

Pagrindimas

Derinant šias dvejas pareigas aiškiai sukuriamas interesų konfliktas. Todėl būtina vengti 
tokios situacijos.
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Pakeitimas 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės skirtų pakankamai 
išteklių valdymo organo narių pradiniam ir 
vėlesniam mokymui.

Investicinės įmonės turi skirti pakankamai 
išteklių valdymo organo narių pradiniam ir 
vėlesniam mokymui.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai, 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 523
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu rinkos operatorius, siekiantis gauti 
leidimą organizuoti DPS arba OPS, ir 
asmenys, veiksmingai vadovaujantys DPS 
arba OPS veiklai, yra tie patys asmenys, 
kurie yra reguliuojamos rinkos valdymo 
organo nariai, šie asmenys laikomi 
atitinkančiais pirmoje pastraipoje 
nustatytus reikalavimus.

Jeigu rinkos operatorius, siekiantis gauti 
leidimą organizuoti DPS ir asmenys, 
veiksmingai vadovaujantys DPS veiklai, 
yra tie patys asmenys, kurie yra 
reguliuojamos rinkos valdymo organo 
nariai, šie asmenys laikomi atitinkančiais 
pirmoje pastraipoje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 524
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės, prireikus ir 
proporcingai savo veiklos pobūdžiui, 
mastui ir sudėtingumui, įsteigtų 
nominavimo komitetą, kuris vertintų, kaip 
laikomasi pirmoje dalyje nustatytų 
reikalavimų, ir, atsižvelgdamas į šį 
vertinimą, prireikus pateiktų 
rekomendacijas. Narių nominavimo 
komitetą sudaro valdymo organo nariai, 
atitinkamoje įstaigoje neinantys jokių 
vykdomųjų pareigų. Ši dalis netaikoma, jei 
pagal nacionalinę teisę valdymo organo 
kompetencija neapima savo narių skyrimo 
proceso.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės, prireikus ir 
proporcingai savo veiklos pobūdžiui, 
mastui ir sudėtingumui, įsteigtų 
nominavimo komitetą arba tolygų organą, 
kuris vertintų, kaip laikomasi pirmoje 
dalyje nustatytų reikalavimų, ir, 
atsižvelgdamas į šį vertinimą, prireikus 
pateiktų rekomendacijas. Narių 
nominavimo komitetą sudaro valdymo 
organo nariai, atitinkamoje įstaigoje 
neinantys jokių vykdomųjų pareigų. Ši 
dalis netaikoma, jei pagal nacionalinę teisę 
valdymo organo kompetencija neapima 
savo narių skyrimo proceso.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai, 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 525
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 

3. Kompetentingos institucijos ir jų 
atitinkami organo narių skyrimo 
komitetai reikalauja, kad įstaigos taikytų 
įvairovės principą kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų. Visų pirma 
investicinės įmonės, atsižvelgdamos į savo 
valdymo organo narių skaičių, taiko 
politiką, kuria skatinama valdymo organo 
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geografijos požiūriu. narių įvairovė lyties, amžiaus, išsilavinimo, 
profesijos ir geografijos požiūriu; taip pat 
skatinama imtis konkrečių žingsnių 
siekiant labiau subalansuoto atstovavimo 
valdybose. Tokios konkrečios priemonės 
gali apimti, pvz., skyrimo komitetų narių 
mokymus, tinkamų kandidatų sąrašų 
sudarymą, skyrimo procedūros, kurioje 
dalyvauja bent po vieną kiekvienos lyties 
kandidatą, įvedimą.

Or. en

Pagrindimas

Įvairovė valdybose užtikrina didesnę kompetenciją ir platesnes perspektyvas. Jei įdarbinami 
tik vyrai arba tik moterys, susiaurinama atranka ir rizikuojama nepastebėti galimų labai 
aukštos kvalifikacijos kandidatų. Vykdant šį procesą nuolat nepavyksta atrinkti moterų. 
Bankus taip pat reikėtų skatinti įgyvendinti vidutinės trukmės laikotarpio planą raginti 
moteris siekti įtakingų pareigų, kad tokias pareigas einančių moterų skaičius padidėtų.

Pakeitimas 526
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu.

3. Valstybės narės patvirtina atitinkamus 
teisės aktus, pagal kuriuos valdymo 
organų nariai privalo atsakyti už itin 
netinkamą valdymą.

Or. en

Pagrindimas

Itin netinkamo valdymo atvejais valdybos nariai turėtų būti patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.



PE489.464v01-00 92/163 AM\901764LT.doc

LT

Pakeitimas 527
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu. Be to, valstybės narės 
patvirtina atitinkamus teisės aktus, pagal 
kuriuos valdymo organų nariai privalėtų 
atsakyti už itin netinkamą valdymą

Or. en

Pakeitimas 528
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą ir taip pat įdiegtų 40 
proc. moterų kvotą valdymo organuose ne 
vėliau kaip nuo 2015 m. sausio 1 dienos.
Visų pirma investicinės įmonės, 
atsižvelgdamos į savo valdymo organo 
narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu ir šią strategiją 
paskelbia ne mažiau kaip kartą per metus.
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Or. en

Pakeitimas 529
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės, prireikus ir 
proporcingai savo veiklos pobūdžiui, 
mastui ir sudėtingumui, kaip vieną iš 
valdymo organo narių atrankos kriterijų 
taikytų įvairovės principą. Visų pirma 
investicinės įmonės, atsižvelgdamos į savo 
valdymo organo narių skaičių, taiko 
politiką, kuria skatinama valdymo organo 
narių įvairovė lyties, amžiaus, išsilavinimo, 
profesijos ir geografijos požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 530
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kaip vieną iš valdymo 
organo narių atrankos kriterijų taikytų 
įvairovės principą. Visų pirma investicinės 
įmonės, atsižvelgdamos į savo valdymo 
organo narių skaičių, taiko politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos požiūriu. Be to, kad 
atstovavimas darbuotojams valdymo 
organe yra pagrindinė perspektyva ir 
puiki galimybė sužinoti apie įmonės 
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vidaus darbą, tai yra ir tinkamas būdas 
didinti įvairovę.

Or. en

Pakeitimas 531
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši politika turi būti orientuota į tokį 
tvarkaraštį:
– iki 2013 m. moterų skaičius valdymo 
organuose turi būti padidintas iki 30 %,
– iki 2015 m. – iki 40 %,
– iki 2020 m. – iki 50 %.

Or. de

Pagrindimas

2008 m. finansų krizės metu finansų įstaigoms, kurių valdymo organuose dominavo moterys, 
sekėsi labiau. Apklausos rodo, kad įmonės, kurių priežiūros padaliniuose daug moterų, yra 
žymiai pelningesnės. Šių laimėjimų priežastis yra ta, kad moterys neginčijamai linkusios 
planuoti remdamosi labiau ilgalaikiais ir labiau į saugumą orientuotais pagrindais. Siekiant 
išvengti kitų finansų rinkos krizių, vis daugiau moterų turi užimti vadovaujamas pareigas.

Pakeitimas 532
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu investicinė įmonė neatitinka šių 
bendrųjų tikslų ir 3b straipsnyje nurodytų 
strateginių tikslų, atitinkama valstybė 
narė nustato tai įmonei šešių mėnesių 
terminą tiems tikslams pasiekti ir tuo 
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pačiu metu praneša apie įmonę EVPRI. 
Jei terminas praeina ir tikslai vis dar 
nepasiekti, atitinkama valstybė narė 
investicinę įmonę likviduoja. Likvidavimo 
procedūra turi vykti pagal atitinkamas 
atitinkamos valstybės narės nuostatas. 

Or. de

Pagrindimas

Kaip parodė Norvegijos pavyzdys, taisyklės, kuriomis didinamas moterų skaičius valdymo 
organuose, turi poveikį tik tada, jei už jų netaikymą baudžiama. Savanoriškas įsipareigojimas 
nepasiteisino.

Pakeitimas 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EVPRI parengia reguliavimo standartų 
projektus ir juose nurodo:

Išbraukta.

(a) kaip suprantama sąvoka „pakankamas 
laikas“, kurį valdymo organo narys turi 
skirti savo funkcijoms vykdyti, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir 
investicinės įmonės veiklos pobūdį, mastą 
ir sudėtingumą, ir į kurį kompetentingos 
institucijos privalo atsižvelgti leisdamos 
valdybos organo nariui derinti daugiau 
direktoriaus pareigų, negu nurodyta 
1 dalies a punkte;
(b) ką reiškia 1 dalies b punkte nurodytos 
pakankamos valdymo organo narių kartu 
turimos žinios, įgūdžiai ir patirtis;
(c) kaip suprantamas 1 dalies b punkte 
nurodytas valdymo organo nario veikimas 
sąžiningai, dorai ir savarankiškai;
(d) ką reiškia pakankami žmogiškieji ir 
finansiniai ištekliai valdymo organo narių 
pradiniam ir vėlesniam mokymui;
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(e) ką reiškia įvairovė, į kurią reikia 
atsižvelgti renkant valdymo organo 
narius.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2014 m. gruodžio 31 d.].

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai, 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.

Pakeitimas 534
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia reguliavimo standartų 
projektus ir juose nurodo:

EVPRI parengia gaires, kuriose būtų 
nurodoma, kaip institucija turėtų 
atsižvelgti į:

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad EVPRI parengtų techninius reguliavimo standartus, vadovaujantis 
tokiomis sąvokomis, kaip laiko reikalavimas, žinios ir patirtis, galėtų tapti tik nelanksčiu 
atitikties pratimu, o ne tikruoju įmonės valdymo pagerinimu. Gairės yra tinkamesnis 
sprendimas, kuriuo būtų užtikrinama, kad bus laikomasi minėtų reikalavimų.

Pakeitimas 535
Robert Goebbels
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) itin netinkamo valdymo atveju 
valstybės narės patvirtina atitinkamus 
teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 536
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI taip pat atsižvelgia į konkrečias 
aplinkybes ir investicinės įmonės veiklos 
pobūdį, mastą ir sudėtingumą, ir kurį 
kompetentingos institucijos privalo 
atsižvelgti leisdamos valdybos organo 
nariui derinti daugiau direktoriaus 
pareigų, negu nurodyta 1 dalies a punkte;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti taikomas proporcingumo principas, kuris įmonėms įvairiais jų veiklos etapais 
padėtų nustatyti labiausiai jų poreikius atitinkantį valdymo tipą. Didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas valdybos valdymui ir ypač pirmininko vaidmeniui atrenkant ir stebint direktorius, 
siekiant įgyvendinti persvarstytą FPRD ir užtikrinant patikimą ir riziką ribojantį įmonių 
valdymą.

Pakeitimas 537
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa



PE489.464v01-00 98/163 AM\901764LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytas gaires.

Or. en

Pakeitimas 538
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2014 m. gruodžio 31 d.].

Tas gaires EVPRI Komisijai pateikia iki 
[2014 m. gruodžio 31 d.].

Or. en

Pakeitimas 539
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustato, tvirtina ir prižiūri, kaip 
įgyvendinami įmonės strateginiai tikslai,

(a) tvirtina ir prižiūri, kaip įgyvendinami 
įmonės strateginiai tikslai,

Or. en

Pagrindimas

Valdymo organas neturėtų nustatyti strateginių tikslų, o tik juos tvirtinti ir prižiūrėti, kaip jų 
siekiama, vadovaudamasis vyresniosios vadovybės nustatytais pasiūlymais.



AM\901764LT.doc 99/163 PE489.464v01-00

LT

Pakeitimas 540
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustato, tvirtina ir prižiūri įmonės 
organizacinę struktūrą, įskaitant 
darbuotojams privalomus įgūdžius, žinias 
ir patirtį, išteklius, įmonės paslaugų 
teikimo ir veiklos procedūras bei tvarką, 
atsižvelgdamas į savo veiklos pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą bei į visus 
reikalavimus, kuriuos įmonė turi atitikti,

(b) tvirtina ir prižiūri įmonės organizacinę 
struktūrą, įskaitant darbuotojams 
privalomus įgūdžius, žinias ir patirtį, 
išteklius, įmonės paslaugų teikimo ir 
veiklos procedūras bei tvarką, 
atsižvelgdamas į savo veiklos pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą bei į visus 
reikalavimus, kuriuos įmonė turi atitikti,

Or. en

Pagrindimas

Valdymo organas neturėtų nustatyti strateginių tikslų, o tik juos tvirtinti ir prižiūrėti, kaip jų 
siekiama, vadovaudamasis vyresniosios vadovybės nustatytais pasiūlymais.

Pakeitimas 541
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustato, tvirtina ir prižiūri politiką, 
susijusią su įmonės siūlomomis ar 
teikiamomis paslaugomis, produktais ir 
vykdoma veikla, atsižvelgiant į įmonei 
priimtinos rizikos lygį ir į klientų, kuriems 
šios paslaugos ar produktai bus siūlomi ar 
tiekiami, savybes bei poreikius, taip pat 
tam tikrais atvejais taiko atitinkamas 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
procedūras;

(c) tvirtina ir prižiūri politiką, susijusią su 
įmonės siūlomomis ar teikiamomis 
paslaugomis, produktais ir vykdoma 
veikla, atsižvelgiant į įmonei priimtinos 
rizikos lygį ir į klientų, kuriems šios 
paslaugos ar produktai bus siūlomi ar 
tiekiami, savybes bei poreikius, taip pat 
tam tikrais atvejais taiko atitinkamas 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
procedūras;
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Or. en

Pagrindimas

Valdymo organas neturėtų nustatyti strateginių tikslų, o tik juos tvirtinti ir prižiūrėti, kaip jų 
siekiama, vadovaudamasis vyresniosios vadovybės nustatytais pasiūlymais.

Pakeitimas 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nustato, tvirtina ir prižiūri įmonės 
pardavimo darbuotojų atlyginimą, kuris 
turėtų skatinti atsakingą verslo etiką, 
sąžiningą elgesį su vartotojais ir išvengti 
interesų konfliktų. Prireikus atlyginimo 
struktūra turėtų būti paskelbta 
vartotojams, pavyzdžiui, kai galimų 
interesų konfliktų negalima suvaldyti ar 
išvengti; 

Or. en

Pagrindimas

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Pakeitimas 543
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) užtikrinti, kad pardavimo darbuotojų 
atlyginimo politika, ypač kintantis 
atlyginimas, neskatintų rizikingo verslo 
etikos ir padėtų išvengti interesų 
konflikto.

Or. en

Pakeitimas 544
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) naudotis kovos su sukčiavimu 
strategija. 

Or. en

Pakeitimas 545
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 8 dalies antros pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) atitinkami fiziniai asmenys būtų 
pakankamai geros reputacijos, turėtų 
pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, taip 
pat skirtų pakankamai laiko savo 
pareigoms atlikti. 

ii) atitinkami fiziniai asmenys būtų 
pakankamai geros reputacijos, turėtų 
tinkamo lygio žinių ir kompetenciją,
pagrįstą pripažinta kvalifikacija, ir aukotų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti 
bei atnaujintų ir įtvirtintų savo žinias ir 
kompetenciją.

Or. en
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Pagrindimas

Konsultavimas investicijų klausimais žmonių gyvenimui turi milžinišką poveikį. Todėl šie 
konsultantai privalo turėti tinkamo lygio kvalifikaciją, siekdami konsultuoti klientus, kaip 
investuoti savo lėšas. Investicijų įmonėms, kurios yra fiziniai ar juridiniai asmenys, valdomi 
vieno fizinio asmens, turėtų būti taikomos tos pačios taikylės, kaip ir didelėms investicijų 
įmonėms.

Pakeitimas 546
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 8 dalies antros pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) atitinkami fiziniai asmenys būtų 
pakankamai geros reputacijos, turėtų 
pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, taip 
pat skirtų pakankamai laiko savo 
pareigoms atlikti.

ii) atitinkami fiziniai asmenys būtų 
pakankamai geros reputacijos, turėtų 
tinkamo lygio žinių ir kompetenciją, 
pagrįstą pripažinta kvalifikacija, ir skirtų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti

Or. en

Pagrindimas

Konsultavimas investicijų klausimais žmonių gyvenimui turi milžinišką poveikį. Todėl šie 
konsultantai privalo turėti tinkamo lygio kvalifikaciją, siekdami konsultuoti klientus, kaip 
investuoti savo lėšas.

Pakeitimas 547
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 
nacionalinių teisės aktų nuostatų ar 
tvarkos, reglamentuojančios atstovavimą 
darbuotojams įmonių valdybose.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad nacionalinės taisyklės dėl atstovavimo darbuotojams nebūtų 
susilpnintos arba užgožtos šios direktyvos nuostatų.

Pakeitimas 548
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei kompetentingos institucijos 
vertinimo laikotarpiu raštu nepareiškia 
prieštaravimo siūlomam įsigijimui, 
siūlomas įsigijimas laikomas patvirtintu.

5. Jei kompetentingos institucijos 
nusprendžia suteikti leidimą, jos apie tai 
pranešimu informuoja suinteresuotą 
gavėją ne vėliau kaip iki vertinimo 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 549
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ar siūlomas įsigijimas nepadidina 
interesų konflikto rizikos; 

Or. en

Pakeitimas 550
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicinė įmonė nustato atitinkamas 
politikos kryptis ir procedūras, kurios 
užtikrintų, kad įmonė, įskaitant jos 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
laikytųsi savo įsipareigojimų, nustatytų 
šios direktyvos nuostatose ir atitinkamose 
taisyklėse, reglamentuojančiose tokių 
asmenų sudaromus asmeninius sandorius.

2. Investicinė įmonė nustato atitinkamas 
politikos kryptis ir procedūras, kurios 
užtikrintų, kad įmonė, įskaitant jos 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
laikytųsi savo įsipareigojimų, nustatytų 
šios direktyvos nuostatose ir atitinkamose 
taisyklėse, reglamentuojančiose tokių 
asmenų sudaromus asmeninius sandorius.
Investicinė įmonė turi įgyvendintą politiką 
ir elgesio kodekso taisykles, skirtas 
įvertinti produkto, paslaugos ar operacijos 
atitiktį klientų, kuriems būtų siūlomi šie 
produktai, ypatybėms ir poreikiams.

Or. en

Pagrindimas

Nesąžiningo pardavimo turėtų pavykti išvengti griežtai taikant vidaus konfliktų kodekso 
taisykles.

Pakeitimas 551
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicinė įmonė nustato atitinkamas 
politikos kryptis ir procedūras, kurios 
užtikrintų, kad įmonė, įskaitant jos 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
laikytųsi savo įsipareigojimų, nustatytų 
šios direktyvos nuostatose ir atitinkamose 
taisyklėse, reglamentuojančiose tokių 
asmenų sudaromus asmeninius sandorius.

2. Investicinė įmonė nustato atitinkamas 
politikos kryptis ir procedūras, kurios 
užtikrintų, kad įmonė, įskaitant jos 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
laikytųsi savo įsipareigojimų, nustatytų 
šios direktyvos nuostatose, įskaitant 
įvertinimą, kaip jos pardavimų tikslai ir 
siūlomų produktų ir paslaugų įvairovė 
atitinka jos klientų struktūrą, ir 
atitinkamose taisyklėse, 
reglamentuojančiose tokių asmenų 
sudaromus asmeninius sandorius. Šios 
politikos rūšys ir taisyklės turi būti 
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skelbiamos ir su jomis turi galėti 
susipažinti investuotojai.

Or. en

Pakeitimas 552
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Investicinė įmonė išlaiko ir efektyviai 
taiko organizacines ir administracines 
priemones, siekdama imtis visų pagrįstų 
priemonių, galinčių užkirsti kelią interesų 
prieštaravimams, kaip apibrėžta 23 
straipsnyje, darančių žalingą poveikį 
klientų interesams.

3. Investicinė įmonė išlaiko ir efektyviai 
taiko organizacines ir administracines 
priemones, siekdama imtis visų atitinkamų 
priemonių, galinčių užkirsti kelią interesų 
prieštaravimams, kaip apibrėžta 23 
straipsnyje, darančių žalingą poveikį 
klientų interesams.

Or. en

Pagrindimas

Klausimas, kaip išvengti konfliktų turėtų tapti pagrindiniu prioritetu. Labai svarbu rūpintis 
vartotojų pasitikėjimu ir todėl tekstas turi būti griežtesnis.

Pakeitimas 553
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję su 
konsultavimu investicijų klausimais 
paslaugomis, įskaitant konsultacijas dėl 
produktų, su sandoriais, vykdomais savo 
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ir vykdymo paslaugos. sąskaita, ir klientų pavedimais, kai klientų 
naudai teikiamos pavedimų priėmimo, 
perdavimo ir vykdymo paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau apsaugoti vartotojus, būtina ne tik išplėsti įsipareigojimą įrašyti pokalbius, 
bet ir pailginti įrašų saugojimo laiką.

Pakeitimas 554
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos.

Buveinės valstybės narės pareikalauja, 
kad būtų saugomi atitinkami įrašai, susiję 
bent jau su sandoriais, vykdomais savo 
sąskaita, ir klientų pavedimais, kai klientų 
naudai teikiamos pavedimų priėmimo, 
perdavimo ir vykdymo paslaugos.

Or. en

Pakeitimas 555
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos.

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais tarp tinkamų 
sandorio šalių.

Valstybės narės gali pasirinkti, ar 
lygiaverčius reikalavimus taikys 
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profesionaliems, ar didmeninės prekybos 
klientams.

Or. en

Pakeitimas 556
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos.

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientams 
suteikiamos investicijų konsultacijos arba 
klientų naudai teikiamos pavedimų 
priėmimo, perdavimo ir vykdymo 
paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant konsultantams užkirsti kelią apeiti vartotojų apsaugos taisykles, pasiūlant jiems savo 
pavedimus pateikti interneto svetainėje, taip pat būtina įrašyti konsultacijas investicijų 
klausimais.

Pakeitimas 557
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos.

Valstybės narės pareikalauja bent 
atitinkamų įrašų, susijusių bent jau su 
sandoriais, vykdomais savo sąskaita, ir 
klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos, telefoninių 
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pokalbių ar elektroninių pranešimų įrašų.
Valstybės narės dėl finansinių institucijų 
ir mažmeninių klientų tarpusavio 
pranešimų gali pripažinti atitinkamus 
dokumentus, kuriuose išdėstytas 
bendrasis tokių telefono pakalbių ar 
elektroninių pranešimų turinys, pvz., 
protokolo forma.

Or. en

Pakeitimas 558
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pirmos pastraipos nuostatas įrašytų
telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašai atitinkamiems klientams 
pateikiami jų prašymu ir saugomi trejus 
metus.

Buveinės valstybės narės gali leisti:

a) telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašus arba;

b) atitinkamus rašytinius dokumentus, 
kuriuose išdėstytas bendrasis tokių 
telefono pakalbių ar elektroninių 
pranešimų turinys ir kuriuos pasirašė 
klientas ir jam paslaugą suteikęs 
darbuotojas.
Valstybės narės reikalauja, kad tokie įrašai 
būtų saugomi trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 559
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos.

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos arba pavedimai 
klientų vardu kai suteikiama portfelio 
valdymo paslauga.

Or. en

Pakeitimas 560
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo 
sąskaita, ir klientų pavedimais, kai klientų 
naudai teikiamos pavedimų priėmimo, 
perdavimo ir vykdymo paslaugos.

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai 
arba elektroniniai pranešimai, susiję su 
faktiniu sandorių, vykdomų savo sąskaita, 
perdavimu ir klientų pavedimais, kai 
klientų naudai teikiamos pavedimų 
priėmimo, perdavimo ir vykdymo 
paslaugos.

Or. fr

Pakeitimas 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pirmos pastraipos nuostatas įrašytų 
telefono pokalbių arba elektroninių 

Pagal pirmos pastraipos nuostatas įrašytų 
telefono pokalbių arba elektroninių 
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pranešimų įrašai atitinkamiems klientams 
pateikiami jų prašymu ir saugomi trejus 
metus.

pranešimų įrašai atitinkamiems klientams 
pateikiami jų prašymu ir saugomi 
laikotarpį, kuris prilygsta kliento 
investicijų laikotarpiui ir dar vieniems 
metams, bet ne daugiau kaip penkerius 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Būtų logiška įrašus saugoti bent investicijų laikotarpį. Be to, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas mano, kad penkerių metų saugojimo laikotarpis yra tinkamas.

Pakeitimas 562
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pirmos pastraipos nuostatas įrašytų 
telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašai atitinkamiems klientams 
pateikiami jų prašymu ir saugomi trejus 
metus.

Pagal pirmos pastraipos nuostatas įrašytų 
telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašai atitinkamiems klientams 
pateikiami jų prašymu ir saugomi dar 
metus, pasibaigus investicijų laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Įrašai ir dokumentai turėtų būti saugomi ne trumpiau kaip iki laikotarpio, kai vartotojas 
nebegali turėti jokių realių pasekmių dėl jam patartų investicijų.

Pakeitimas 563
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pirmos pastraipos nuostatas įrašytų 
telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašai atitinkamiems klientams 
pateikiami jų prašymu ir saugomi trejus 
metus.

Pagal pirmos ir antros pastraipų nuostatas 
įrašytų telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašai saugomi trejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi telefoninių pokalbių įrašymas pirmiausiai yra kultūrinė ypatybė, todėl jie paliekami 
valstybių narių lygmeniui.

Pakeitimas 564
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai investicinės įmonės ir mažmeninio 
kliento telefono pokalbiai neapsiriboja tik 
investicijų paslaugomis, valstybės narės 
gali pasirinkti alternatyvią tvarką, panašią 
į tą, kai įrašomi investicijų įmonės ir 
mažmeninio kliento telefono pokalbiai 
apie sandorių, kurie neviršija 1000 EUR 
sumos.

Or. en

Pakeitimas 565
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies 2 b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamiems investicijų įmonės 
darbuotojams leidžiama atlikti telefono 
pokalbių ir pranešimų, nurodytų pirmoje 
pastraipoje, įrašus tik su įranga, 
priklausančia investicijų įmonei, kurios 
atlikti įrašai yra saugomi.

Or. en

Pakeitimas 566
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės neleidžia investicinėms 
įmonėms sudaryti vertybinių popierių 
įsigijimo finansavimo sandorių susitarimų 
dėl finansinių priemonių, kurias jos turi 
kliento vardu, atžvilgiu arba kitaip 
panaudoti šias finansines priemones savo 
sąskaita arba kito įmonės kliento sąskaita, 
jeigu netenkinamos šios sąlygos:
a) klientas privalo iš anksto aiškiai sutikti, 
kad priemonės būtų panaudotos 
konkrečiomis sąlygomis ir, mažmeninio 
kliento atveju, patvirtina tai parašu arba 
kitu lygiaverčiu veiksmu, pateikdamas 
specialų sutikimo dokumentą;
b) kliento finansinių priemonių 
panaudojimą privalo riboti konkrečios 
sąlygos, su kuriomis klientas sutinka, ir 
klientai informuojami kiekvienu 
konkrečiu atveju, kai naudojamas jų 
turtas,
c) didžioji dalis pajamų, gautų 
naudojantis kliento instrumentais, 
perskiriamos klientui.
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Investicijų įmonė sutinka, kad kiekvienu 
konkrečiu atveju jos klientai galėtų 
atsisakyti, kad būtų naudojamos jų 
finansinės priemonės.

Or. en

Pakeitimas 567
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Saugodama klientams priklausančias 
lėšas, investicinė įmonė imasi atitinkamų 
priemonių, siekdama apsaugoti klientų 
teises ir, išskyrus kredito įstaigas, neleidžia 
klientų lėšų naudoti savo sąskaita.

9. Saugodama klientams priklausančias 
lėšas, investicinė įmonė imasi atitinkamų 
priemonių, siekdama apsaugoti klientų 
teises ir, išskyrus kredito įstaigas, kurios 
priima indėlių lėšas, kaip apibrėžta 2006 
m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dėl 
kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir 
vykdymo (nauja redakcija), neleidžia 
klientų lėšų naudoti savo sąskaita. Šioje 
dalyje išdėstytos veiklos sąlygos taikomos 
kredito įstaigai, kai ši kredito įstaiga 
sutinka apsaugoti kliento teises, 
perduodama jo lėšas arba jas laikydama 
trečiosiose šalyse, o ne priimdama šias 
lėšas kaip indėlius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti painų nenuoseklumą, atsiradusį tarp 1 ir 2 lygių direktyvų, 
nes jis turi tiesioginę įtaką kredito įstaigoms, kai jos nori gauti prekybos leidimus kitoje 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 568
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Investicinė įmonė su mažmeniniais 
klientais nesudaro susitarimų dėl finansinio 
įkaito perleidžiant nuosavybės teisę, 
siekdama užtikrinti ar kitaip įvykdyti 
esamus ar būsimus, faktinius arba galimus 
ar numatomus kliento įsipareigojimus.

10. Investicinė įmonė su mažmeniniais 
klientais nesudaro susitarimų dėl finansinio 
įkaito perleidžiant nuosavybės teisę, 
siekdama užtikrinti ar kitaip įvykdyti 
esamus ar būsimus, faktinius arba galimus 
ar numatomus kliento įsipareigojimus, 
išskyrus kai jie pateikė išankstinį aiškų 
sutikimą, pagrįstą aiškia, išsamia ir tikslia 
informacija apie susitarimų savybes.

Or. en

Pakeitimas 569
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Investicinė įmonė su mažmeniniais
klientais nesudaro susitarimų dėl 
finansinio įkaito perleidžiant nuosavybės 
teisę, siekdama užtikrinti ar kitaip įvykdyti 
esamus ar būsimus, faktinius arba galimus 
ar numatomus kliento įsipareigojimus.

10. Investicinė įmonė su klientais sudaro 
susitarimus dėl finansinio įkaito 
perleidžiant nuosavybės teisę, siekdama 
užtikrinti ar kitaip įvykdyti esamus ar 
būsimus, faktinius arba galimus ar 
numatomus kliento įsipareigojimus.

Or. de

Pagrindimas

FPRD draudžia su mažmeniniais klientais sudaryti susitarimus dėl finansinio įkaito 
perleidžiant nuosavybės teisę. ERIR numato lankstesnį požiūrį. Abiem atvejais tiek su 
mažmeniniais, tiek su instituciniais klientais turėtų būti leidžiama sudaryti susitarimus dėl 
finansinio įkaito perleidžiant nuosavybės teisę.

Pakeitimas 570
Pablo Zalba Bidegain
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Investicinė įmonė su mažmeniniais 
klientais nesudaro susitarimų dėl finansinio 
įkaito perleidžiant nuosavybės teisę, 
siekdama užtikrinti ar kitaip įvykdyti 
esamus ar būsimus, faktinius arba galimus 
ar numatomus kliento įsipareigojimus.

10. Investicinė įmonė su mažmeniniais 
klientais nesudaro susitarimų dėl finansinio 
įkaito perleidžiant nuosavybės teisę, 
siekdama užtikrinti ar kitaip įvykdyti 
esamus ar būsimus, faktinius arba galimus 
ar numatomus kliento įsipareigojimus, 
išskyrus kai jie suteikė aiškų išankstinį jų 
sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 571
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis būtų numatyti 
konkretūs organizaciniai reikalavimai, 
taikomi investicinėms įmonėms ir trečiųjų 
šalių įmonėms, kurioms išduoti leidimai 
pagal 43 straipsnį, teikiančioms įvairias 
investicines paslaugas ir pagalbines 
paslaugas ir (ar) vykdančiai investicinę 
veiklą arba siūlančiai jų kombinacijas. 2

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonėms priskirti organizaciniai reikalavimai taip pat turėtų tapti dalimi 
lygiavertiškumo įvertinimo, kurį atlieka Komisija.
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Pakeitimas 572
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a. Investicijų įmonė yra nustačiusi 
tinkamą produkto patvirtinimo procesą ir 
imasi visų būtinų veiklos ir procedūrinių 
priemonių, siekdama įgyvendinti produkto 
patvirtinimo procesą. Prieš pateikiant ar 
platinant rinkoje finansines priemones, 
joms ir šiems produktams būtinas 
patvirtinimas, vykdomas taikant produkto 
patvirtinimo procesą. Visa atitinkama 
rizika kruopščiai įvertinama ir produktai 
bei priemonės pateikiami ar platinami tik, 
kai tai atitinka tikslinių klientų grupių 
interesus. Produkto patvirtinimo procesas 
persvarstomas kas metai. Investicinė 
įmonė visada privalo savo kompetentingai 
institucijai pateikti atnaujintą ir išsamų 
produkto patvirtinimo proceso pobūdžio ir 
duomenų aprašą.

Or. en

Pakeitimas 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Rinkos formuotojai

Rinkos formuotojas, kaip nurodyta 4 
straipsnio 6 dalyje nuolat palaiko pirkimo 
ir pardavimo kainas biržose, kurios yra 
pagrįstos ir susiję su rinka. Tai išlieka 
nuolatiniu procesu, kiek tai įmanoma 
reguliuojamosios rinkos ar DPS, į kurias 
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jis siunčia pavedimus arba per sistemą, 
per kurią jis vykdo sandorius, darbo 
valandomis.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl rinkos formuotojų vaidmens, veiklos ir įsipareigojimų turi būti aiškiai išdėstytos 
straipsnyje. Rinkos formuotojai privalo suteikti likvidumą visomis rinkos sąlygomis...

Pakeitimas 574
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
kuriomis siekia užtikrinti, kad jos prekybos 
sistemos būtų atsparios ir pakankamai 
pajėgios, kad joms būtų taikomi atitinkami 
prekybos apribojimai ir kad jomis būtų 
galima išvengti klaidingų pavedimų 
siuntimo ar kitokių sistemos klaidų, 
galinčių rinkoje sukelti arba padidinti 
sąmyšį. Be to, tokia įmonė taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, siekdama užtikrinti, kad 
prekybos sistemos nebūtų naudojamos 
tokiems tikslams, kurie prieštarauja 
Reglamentui (ES) Nr. [PRR] arba prekybos 
vietos, su kuria ji yra susijusi, taisyklėms. 
Įmonė įgyvendina veiksmingus veiklos 
tęstinumo susitarimus, siekdama įveikti bet 
kokias nenumatytas savo prekybos sistemų 
nesėkmes, ir užtikrina, kad jos sistemos 
būtų visiškai išbandytos ir tinkamai 
stebimos, kad atitiktų šioje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

1. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė, įskaitant sparčiosios 
prekybos strategijas, taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
kurios yra proporcingos vykdomam 
verslui ir, kuriomis siekia užtikrinti, kad 
jos prekybos sistemos būtų atsparios ir 
pakankamai pajėgios, kad joms būtų 
taikomi atitinkami prekybos apribojimai ir 
kad jomis būtų galima išvengti klaidingų 
pavedimų siuntimo ar kitokių sistemos 
klaidų, galinčių rinkoje sukelti arba 
padidinti sąmyšį. Be to, tokia įmonė taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, siekdama užtikrinti, kad 
prekybos sistemos nebūtų naudojamos 
tokiems tikslams, kurie prieštarauja 
Reglamentui (ES) Nr. [PRR] arba prekybos 
vietos, su kuria ji yra susijusi, taisyklėms. 
Įmonė įgyvendina veiksmingus ir 
proporcingus veiklos tęstinumo 
susitarimus, siekdama įveikti bet kokias 
nenumatytas savo prekybos sistemų 
nesėkmes, ir užtikrina, kad jos sistemos 
būtų visiškai išbandytos ir tinkamai 
stebimos, kad atitiktų šioje dalyje 
nustatytus reikalavimus.
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Or. en

Pagrindimas

Šioms smulkioms įmonėms, kurios naudoja algoritmus būtinas proporcingumo lygis, tačiau 
tik taikant labai paprastą vykdymą.

Pakeitimas 575
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
kuriomis siekia užtikrinti, kad jos prekybos 
sistemos būtų atsparios ir pakankamai 
pajėgios, kad joms būtų taikomi atitinkami 
prekybos apribojimai ir kad jomis būtų 
galima išvengti klaidingų pavedimų 
siuntimo ar kitokių sistemos klaidų, 
galinčių rinkoje sukelti arba padidinti 
sąmyšį. Be to, tokia įmonė taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, siekdama užtikrinti, kad 
prekybos sistemos nebūtų naudojamos 
tokiems tikslams, kurie prieštarauja
Reglamentui (ES) Nr. [PRR] arba 
prekybos vietos, su kuria ji yra susijusi, 
taisyklėms. Įmonė įgyvendina veiksmingus 
veiklos tęstinumo susitarimus, siekdama 
įveikti bet kokias nenumatytas savo 
prekybos sistemų nesėkmes, ir užtikrina, 
kad jos sistemos būtų visiškai išbandytos ir 
tinkamai stebimos, kad atitiktų šioje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

1. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
kuriomis siekia užtikrinti, kad jos prekybos 
sistemos būtų atsparios ir pakankamai 
pajėgios, kad joms būtų taikomi atitinkami 
prekybos apribojimai bei imasi atitinkamų 
priemonių, kad jomis būtų galima išvengti 
klaidingų pavedimų siuntimo ar kitokių 
sistemos klaidų, galinčių rinkoje sukelti 
arba padidinti sąmyšį. Be to, tokia įmonė 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, siekdama užtikrinti, 
kad prekybos sistemos veikia pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [PRR] ir pagal 
prekybos vietos, su kuria ji yra susijusi, 
taisykles. Įmonė įgyvendina veiksmingus 
veiklos tęstinumo susitarimus, siekdama 
įveikti bet kokias nenumatytas savo 
prekybos sistemų nesėkmes, ir užtikrina, 
kad jos sistemos būtų visiškai išbandytos ir 
tinkamai stebimos, kad atitiktų šioje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra techninis patikslinimas dėl klaidingų pavedimų siuntimo ir PRR teisės aktų 
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taikymo (nėra įmanoma užtikrinti, kad nebus siunčiami klaidingi pavedimai ar 
piktnaudžiaujama rinka). Šiuo pakeitimu patikslinama, kad sistemos ir kontrolė turi būti 
parengtos taip, kad nustatytų ir užkirstų kelią klaidingiems pavedimams siųsti ir 
piktnaudžiauti rinka, kai tai įmanoma padaryti.

Pakeitimas 576
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Investicijų įmonė reguliuojamosios 
rinkos, DPS ar OPS prašo leidimo, kai jie 
ketina prie tos rinkos sistemų prijungti 
naujas arba iš dalies pakeistas 
automatizuotos prekybos sistemas. 
Nauja arba iš dalies pakeista sistema 
nebus pradėta naudoti prekybai 
reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS tol, 
kol ir tik jeigu, rinkos operatorius pateiks 
sutikimą raštu, vadovaujantis 51 
straipsnio 3 a dalimi.

Or. en

Pakeitimas 577
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Algoritmine prekyba užsiimančiai 
investicinei įmonei privalo būti taikoma
atskira leidimo išdavimo sistema. Ji turi 
įrodyti aiškiai ir suprantamu būdu, kokia 
nauda bus ekonomikai dėl jos vykdomos 
veiklos ir, kad nebus jokio neigiamo 
poveikio, kuris galėtų padidinti 
nestabilumą, finansų rinkos stabilumui 
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sukeltų grėsmę arba jos veikla galėtų 
iškraipytų kainas. Jei tai nėra įrodyta 
aiškiai ir suprantamu būdu, tokiai 
investicijų įmonei leidimas neturi būti 
išduotas. Europos Komisija parengia 
sąrašą, kuriame išvardijami galimi 
algoritminės prekybos makroekonominiai 
teigiami ir neigiami veiksniai.

Or. en

Pakeitimas 578
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė, gavusi kompetentingos 
institucijos prašymą, pateikia jai 
informaciją apie savo algoritmus, 
įskaitant šaltinio kodą, programos modelį, 
taip pat 1 dalyje nurodytų sistemų ir 
rizikos valdymo dokumentaciją.
Tokios įmonės taip pat užtikrina, kad 
gavusios prekybos vietos arba 
kompetentingos institucijos prašymą 
galėtų pateikti išsamius apskaitos 
dokumentus apie kasdienius biržos 
pavedimus ir prekybos veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas „FinanceWatch“ rekomendacijomis.

Pakeitimas 579
Jürgen Klute
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Sparčioji prekyba draudžiama.

Or. en

Pagrindimas

Kyla rimtų abejonių dėl sparčiosios prekybos naudos, kaip pranešėjo nurodyta 43 pakeitime. 
Arbitražo prekyba, kuri dažnai pateikiama kaip sparčiosios prekybos privalumas, vykdoma 
šimtmečius, tik ji kiek ilgiau užtrukdavo. Kita vertus, sparčioji prekyba lengvai pasiduoda 
piktnaudžiavimui rinkoje ir dažnai sukelia ekonominės žalos, pvz. žaibiškas akcijų rinkos 
krachas 2010 m. gegužę.

Pakeitimas 580
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai turi galėti 
bet kada ir ne rečiau kaip kartą per metus
savo iniciatyva pateikti taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio
atnaujintą ir detalų aprašą, informaciją 
apie sistemai taikomus prekybos kriterijus 
ar apribojimus, pagrindinius reikalavimus, 
kurių turi būti laikomasi, ir taikomas 
rizikos kontrolės priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti 1 dalyje nustatytų 
sąlygų laikymąsi, taip pat informaciją apie 
atliktus jos sistemų bandymus. Investicinė 
įmonė imasi priemonių, siekdama 
išsaugoti apskaitos dokumentus, 
susijusius su pirmiau išvardytais 
klausimais, ir užtikrina, kad jų pakaktų 
padėti kompetentingai institucijai 
prižiūrėti, kaip laikomasi šios direktyvos, 
[FPRR] ir [PRR] reikalavimų. 
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Kompetentinga institucija gali bet kuriuo 
metu prašyti investicinės įmonės pateikti 
pirmiau minėtus dokumentus ir suteikti 
papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

Or. en

Pakeitimas 581
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Algoritmine prekyba užsiimanti
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

2. Sparčiosios prekybos strategiją taikanti
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus ir gavusi prašymą 
visada pateikia taikomų algoritminės 
prekybos strategijų pobūdžio aprašą, 
informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas turėtų būti kasmet pateikti ataskaitą apie algoritmus savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ir gavus prašymą.
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Pakeitimas 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės 
įmonės suteikti papildomos informacijos 
apie jos algoritminę prekybą ir tokios 
prekybos sistemas.

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Investicinė įmonė, gavusi 
kompetentingos institucijos prašymą, 
pateikia jai papildomos informacijos apie 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos FPRD 17 straipsnio 2 dalyje turėtų būti užtikrinta, kad investicinė įmonė suteiktų 
kompetentingai institucijai bet kokią papildomą informaciją, kurios prašoma. (ECB 
siūlymas).

Pakeitimas 583
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 

2. Sparčiosios prekybos strategijas 
taikanti ir algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai pirminio 
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algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

veiklos leidimo išdavimo metu ar ne rečiau 
kaip kartą per metus, taip pat įvykus 
reikšmingiems prekybos strategijos 
pokyčiams, pateikia taikomų algoritminės 
prekybos strategijų pobūdžio aprašą, 
informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikros įmonės nuolat keičia savo algoritmus, todėl siunčiant aprašymus kompetentingoms 
institucijoms tik kartą per metus gali nepakakti informacijos, kad būtų iš tikrųjų žinoma, 
kokios yra jų strategijos, todėl informacijos siuntimą reiktų išplėsti, kad būtų apimti ir visi 
esminiai esminių algoritmo strategijos pokyčiai.

Pakeitimas 584
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
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pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės 
įmonės suteikti papildomos informacijos 
apie jos algoritminę prekybą ir tokios 
prekybos sistemas.

pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Investicinė įmonė, gavusi 
kompetentingos institucijos prašymą, 
pateikia jai papildomos informacijos apie 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos FPRD 17 straipsnio 2 dalyje turėtų būti užtikrinta, kad investicinė įmonė suteiktų 
kompetentingai institucijai bet kokią papildomą informaciją, kurios prašoma.

Pakeitimas 585
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai kasmet 
arba gavusi prašymą pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

Or. en

Pakeitimas 586
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas.

2. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė savo buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai ne rečiau 
kaip kartą per metus pateikia taikomų 
algoritminės prekybos strategijų pobūdžio 
aprašą, informaciją apie sistemai taikomus 
prekybos kriterijus ar apribojimus, 
pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti 
laikomasi, ir taikomas rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
1 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, taip 
pat informaciją apie atliktus jos sistemų 
bandymus. Kompetentinga institucija gali 
bet kuriuo metu prašyti investicinės įmonės 
suteikti papildomos informacijos apie jos 
algoritminę prekybą ir tokios prekybos 
sistemas, įskaitant jos algoritmų šaltinio 
kodą.

Or. en

Pakeitimas 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sparčiosios prekybos strategiją 
taikanti investicinė įmonė savo buveinės 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
kasdien pateikia bet kurioje 
reguliuojamoje rinkoje ar DPS įvykdytų 
neapdorotą biržos pavedimų ir prekybos 
veiklos audito seką.

Or. en
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Pagrindimas

Išsami sparčiosios prekybos algoritmo biržos pavedimų ir prekybos veiklos audito seka yra 
pagrindinė priemonė kontroliuoti piktnaudžiavimą rinka visose prekybos vietose. Kryžminė 
rinkos priežiūra šiuo metu išvis nevykdoma. Ši audito seka leis reguliuotojams geriau suprasti 
sparčiosios prekybos pobūdį ir visų pirma tai, kad joje labai didelis visų pavedimų ir įvykdytų 
pavedimų santykis.

Pakeitimas 588
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sparčiosios prekybos strategiją 
taikanti investicinė įmonė patvirtinta 
forma saugo bet kurioje prekybos vietoje 
įvykdytų neapdorotą biržos pavedimų ir 
prekybos veiklos audito seką ir paprašyta 
pateikia ją nacionalinei kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Diskusijos JAV po žaibiško akcijų rinkos kracho susitelkė į poreikį atkurti konsoliduotą rinkos 
audito seką, siekiant iki galo išsiaiškinti tikslią įvykių, kurie paskatino neįprastų rinkos sąlygų 
susidarymą, eigą. Kadangi centralizuotas šių duomenų rinkimas būtų didžiulė ir brangiai 
kainuojanti technologinė našta valdžios institucijoms, atskiros įmonės turėtų būti pajėgios 
saugoti savo duomenis tam, kad kompetentingoms institucijoms prireikus atkurti rinkos 
įvykius, jos galėtų tai padaryti.

Pakeitimas 589
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sparčiosios prekybos strategiją 
taikanti investicinė įmonė kompetentingai 
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institucijai pateikia neapdorotą biržos 
pavedimų ir prekybos veiklos audito seką. 
EVPRI parengia privalomus techninius 
standartus, skirtus duomenims, kurie turi 
būti pateikiami, ir jų formatui apibrėžti.

Or. en

Pakeitimas 590
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
apibrėžiami pateiktini duomenys ir jų 
formatas, kaip nurodyta 2a dalyje, kad 
būtų galima konsoliduoti visų valstybių 
narių audito seką.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
______________
*OL įrašyti datą: 12 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Norint veiksmingai reguliuoti nūdienos pasaulio rinkas, reikia tarptautiniu lygiu konsoliduoti 
sparčiosios prekybos duomenis.
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Pakeitimas 591
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Algoritminės prekybos strategija 
taikoma nepertraukiamai per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai
ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius. Prekybos 
parametrais arba algoritminės prekybos 
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, kad 
pagal strategiją būtų pateikiami tvirti 
pasiūlymai už konkurencingą kainą, dėl 
kurių tos prekybos vietos būtų visą laiką 
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią 
padėti rinkoje.

3. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė užtikrina, kad kiekviena 
sparčiosios prekybos algoritminė
strategija, kurią ji taiko, būtų taikoma 
nepertraukiamai per visas prekybos 
valandas prekybos vietoje, kuriai
investicinė įmonė siunčia pavedimus arba 
per kurios sistemas ji vykdo sandorius.
Prekybos parametrais arba sparčiosios
algoritminės prekybos sistemos ribomis 
turi būti užtikrinama, kad pagal sparčiosios 
algoritminės prekybos strategiją būtų 
pateikiami tvirti pasiūlymai už 
konkurencingą kainą, atitinkantys įprastą 
prekybos elgseną, ir dėl kurių tos prekybos 
vietos būtų visą laiką likvidžios.

Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai tai gali 
prieštarauti rizikos kontrolei, nustatytai 
pagal 1 dalį, investicinės įmonės gali 
pasitraukti iš rinkos. EVPRI pateikia 
gaires, kuriose nustatoma, kokiomis 
sąlygomis pateisinamas toks 
pasitraukimas, kad prekybos vietos galėtų 
jas įtraukti į savo eksploatavimo taisykles.
Jei investicinė įmonė pasitraukia iš rinkos 
pagal šios dalies nuostatas, ji privalo 
nedelsdama apie tai pranešti prekybos 
vietai ir nacionalinei kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu perimamas pasiūlymas, pateiktas Komisijos neoficialiame dokumente dėl 
sparčiosios prekybos, kuriame teigiama, kad yra aplinkybių, kai investicinės įmonės rizikos 
kontrolė pareikalaus, kad būtų sustabdytas jos nuolatinių pavedimų teikimas. Tačiau 
tinkamiausias subjektas tam dalykui stebėti yra prekybos vieta, taikanti savo rinkos 
formavimo ir (arba) likvidumo užtikrinimo taisykles ir koordinuojanti savo veiksmus su 
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kompetentinga institucija. EVPRI gairėse turėtų būti nustatyti parametrai, tačiau prekybos 
vietos geriausiai žino, kas yra tikrai naudinga siekiant stabilizuoti rinką, susidarius 
išskirtinėms aplinkybėms.

Pakeitimas 592
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Algoritminės prekybos strategija 
taikoma nepertraukiamai per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai
ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius. Prekybos 
parametrais arba algoritminės prekybos 
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, kad 
pagal strategiją būtų pateikiami tvirti 
pasiūlymai už konkurencingą kainą, dėl 
kurių tos prekybos vietos būtų visą laiką 
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią 
padėti rinkoje.

3. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė užtikrina, kad kiekviena 
sparčiosios prekybos algoritminė
strategija, kurią ji taiko, būtų taikoma 
nepertraukiamai per visas prekybos 
valandas prekybos vietoje, kuriai
investicinė įmonė siunčia pavedimus arba 
per kurios sistemas ji vykdo sandorius.
Prekybos parametrais arba sparčiosios
algoritminės prekybos sistemos ribomis 
turi būti užtikrinama, kad pagal sparčiosios 
algoritminės prekybos strategiją būtų 
pateikiami tvirti pasiūlymai už 
konkurencingą kainą, atitinkantys įprastą 
prekybos elgesį, ir dėl kurių tos prekybos 
vietos būtų visą laiką likvidžios, išskyrus 
išskirtines aplinkybes, Komisijos 
nurodytas deleguotuosiuose aktuose pagal 
94 straipsnį, kai tai gali prieštarauti 
rizikos kontrolei, nustatytai pagal 1 dalį.
Investicinė įmonė prašo savo 
kompetentingos institucijos leidimo 
nesilaikyti pirmoje pastraipoje nustatytos 
pareigos. Kompetentinga institucija per 24 
valandas įvertina, ar išskirtinės 
aplinkybės, nurodytos pagal pirmąją 
pastraipą nustatytame deleguotajame 
akte, yra įvykdytos, ir priima sprendimą. 
Tuo atveju, jei nusprendžiama leisti 
investicinei įmonei nesilaikyti pirmoje 
pastraipoje nustatytos pareigos, 
kompetentinga institucija apie šį 
sprendimą praneša EVPRI. EVPRI 
nedelsdama apie tai informuoja kitų 
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valstybių narių kompetentingas 
institucijas. Jei kompetentinga institucija 
nesutinka su veiksmais, kurių jos 
teritorijoje paslaugas teikiančios 
investicinės įmonės atžvilgiu ėmėsi kita 
kompetentinga institucija, EVPRI gali 
padėti toms institucijoms pasiekti 
susitarimą Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnyje nurodyta 
tvarka. Taikinimas turi būti baigtas per 2 
dienas. Jei kompetentingos institucijos per 
taikinimo laikotarpį nepasiekia 
susitarimo, EVPRI gali priimti sprendimą 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
19 straipsnio 3 dalį. Sprendimas turi būti 
priimtas per 2 dienas.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Europos Komisijos neoficialiu dokumentu.

Pakeitimas 593
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Algoritminės prekybos strategija 
taikoma nepertraukiamai per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai 
ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius. Prekybos 
parametrais arba algoritminės prekybos 
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, kad 
pagal strategiją būtų pateikiami tvirti 
pasiūlymai už konkurencingą kainą, dėl 
kurių tos prekybos vietos būtų visą laiką
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią 
padėtį rinkoje.

3. Investicinė įmonė, kuri dalyvauja 
prekybos vietos siūlomoje rinkos 
formavimo sistemoje, sudaro privalomą 
prekybos vietos ir investicinės įmonės 
rašytinį susitarimą, kuriuo nustatomi 
pagrindiniai įsipareigojimai, susiję su 
dalyvavimu rinkos formavimo sistemoje, 
ir laikosi tos sistemos sąlygų, įskaitant 
likvidumo užtikrinimą įprastomis rinkos 
sąlygomis, bet tuo neapsiriboja. 
Investicinė įmonė taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
siekdama užtikrinti, kad bet kuriuo metu 
galės įvykdyti savo įsipareigojimus, 
prisiimtus pagal privalomą rašytinį 
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susitarimą. Bet kuri investicinės įmonės 
taikoma algoritminės prekybos strategija
siekiant dalyvauti rinkos formavimo 
sistemoje taikoma nepertraukiamai per 
visas prekybos valandas prekybos vietoje, 
kuriai ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius, jeigu 
privalomo rašytinio susitarimo nuostatose 
nenurodyta kitaip. Prekybos parametrais 
arba algoritminės prekybos sistemos 
ribomis turi būti užtikrinama, kad pagal 
strategiją būtų pateikiami tvirti pasiūlymai 
už konkurencingą kainą, dėl kurių tos 
prekybos vietos reguliariai ir nuolat 
užtikrintų rinkos likvidumą minimaliam 
nepertraukiamos prekybos valandų 
laikotarpiui, atsižvelgiant į vyraujančias 
rinkos sąlygas, taisykles ir nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su C. Wortmann-Kool pateiktais 51 straipsnio 1a dalies 
(nauja) ir 51 straipsnio 7 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 594
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Algoritminės prekybos strategija 
taikoma nepertraukiamai per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai 
ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius. Prekybos
parametrais arba algoritminės prekybos
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, 
kad pagal strategiją būtų pateikiami tvirti 
pasiūlymai už konkurencingą kainą, dėl 
kurių tos prekybos vietos būtų visą laiką 
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią 

3. Sparčiosios prekybos strategijos, 
atitinkančios 4 straipsnio 30b dalies 
sąlygas, EVPRI apibrėžtu ir tinkamą 
rinkų veikimą užtikrinti būtinu mastu yra 
pajėgios nepertraukiamai veikti per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai 
ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius. Įmonės, 
kurios naudojasi rinkos formavimo 
strategijomis, laikosi konkrečių 
reikalavimų, kuriuos prekybos vietos 
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padėti rinkoje. nustato konsultuodamosi su 
kompetentingomis institucijomis siekiant 
užtikrinti likvidumą atitinkamoje prekybos
vietoje ir išsaugoti investuotojų 
pasitikėjimą rinkomis.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos formavimo paslaugą galima prašyti teikti tik tas investicines įmones, kurios taiko 
rinkos formavimo strategiją. Į EVPRI gaires dėl automatizuotoje prekybos aplinkoje taikytinų 
sistemų ir kontrolės priemonių, susijusių su šiuo klausimu, turėtų būti atsižvelgiama nustatant 
techninius standartus. Šis tekstas leidžia EVPRI ir (arba) prekybos vietoms tinkamai nustatyti 
17 straipsnio 3 dalyje numatytų reikalavimų taikymą, tiek sąlygų, kuriomis vadovaujantis 
taikomi sparčiosios prekybos strategijų reikalavimai, tiek tų reikalavimų griežtumo požiūriu.

Pakeitimas 595
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Algoritminės prekybos strategija 
taikoma nepertraukiamai per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai 
ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius. Prekybos 
parametrais arba algoritminės prekybos 
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, kad 
pagal strategiją būtų pateikiami tvirti 
pasiūlymai už konkurencingą kainą, dėl 
kurių tos prekybos vietos būtų visą laiką
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią
padėti rinkoje.

3. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė užtikrina, kad kiekviena 
sparčiosios prekybos algoritminė
strategija, kurią ji taiko, būtų taikoma 
nepertraukiamai per visas prekybos 
valandas prekybos vietoje, kuriai ji siunčia 
pavedimus arba per kurios sistemas ji 
vykdo sandorius. Prekybos parametrais 
arba sparčiosios algoritminės prekybos 
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, kad 
pagal strategiją visą laiką būtų pateikiami 
tvirti pasiūlymai už konkurencingą kainą, 
dėl kurių tos prekybos vietos būtų 
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią
padėtį rinkoje.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi daugeliu prekybos algoritmų nėra siekiama gauti pelno, neatsižvelgiant į kainų 
judėjimo kryptį, netikslinga reikalauti, kad jie formuotų rinką. Tačiau šis įpareigojimas tinka
sparčiajai prekybai ir sumažina riziką, kad šie veikėjai sumažins likvidumą būtent tada, kai 
rinkoms jo reikia labiausiai. Taip pat svarbu užtikrinti, kad sparčiosios prekybos įmonės 
nuolat skelbtų realias kainas.

Pakeitimas 596
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Algoritminės prekybos strategija 
taikoma nepertraukiamai per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai 
ji siunčia pavedimus arba per kurios
sistemas ji vykdo sandorius. Prekybos
parametrais arba algoritminės prekybos 
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, kad 
pagal strategiją būtų pateikiami tvirti 
pasiūlymai už konkurencingą kainą, dėl 
kurių tos prekybos vietos būtų visą laiką 
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią 
padėti rinkoje.

3. Kai investicinė firma atitinka 
4 straipsnio 6 dalies sąlygas, ji ir toliau 
veikia kiek įmanoma labiau
nepertraukiamai per visas prekybos 
valandas prekybos vietoje, kuriai ji siunčia 
pavedimus arba per kurios sistemą ji vykdo 
sandorius Tos įmonės prekybos strategija
turi būti užtikrinama, kad pagal ją nuolat
būtų pateikiami tvirti pasiūlymai už 
konkurencingą kainą, dėl kurių tos 
prekybos vietos būtų visą laiką likvidžios.

Or. en

Pakeitimas 597
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVRPI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus 3 dalyje 
nustatytiems reikalavimams, ypač rinkos 
spaudimo atveju. 
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Komisijai suteikiami įgaliojimai pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus priimti laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsnio. 
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[....]*.
________________
*OL įrašyti datą: … 

Or. en

Pagrindimas

Į EVPRI gaires dėl automatizuotoje prekybos aplinkoje taikytinų sistemų ir kontrolės 
priemonių, susijusias su 17.3 straipsniu ir prievolių, taikomų tam tikroms sparčiosios 
prekybos strategijoms, mastu ir griežtumu, turėtų būti atsižvelgiama nustatant techninius 
standartus.

Pakeitimas 598
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Investicinė įmonė, vykdanti 
sparčiosios algoritminės prekybos 
strategiją, užtikrina, kad visos perkamos 
ar parduodamos finansinės priemonės 
pozicijos būtų išlaikomos bent 
30 sekundžių.

Or. en

Pakeitimas 599
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Prekybos vietos turi turėti galimybę 
nustatyti rinkliavas savo nariams ar 
dalyviams, siekiant išlaikyti sandorių ir 
pavedimų santykį tokiame lygmenyje, kad 
būtų išvengta rizikos pakenkti sklandžiam 
rinkos veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Papildomi mokesčiai pasirodė esantys veiksminga priemonė siekiant išlaikyti sandorių ir 
pavedimų santykį tokiame lygmenyje, kuris užtikrina sklandų šios rinkos veikimą.

Pakeitimas 600
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos,
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę ar remiamą prieigą prie 
prekybos vietos, taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
kuriomis užtikrina, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų tinkamumas būtų 
tinkamai įvertintas ir prižiūrimas, kad 
prekybos ir kredito srityse jiems nebūtų 
leidžiama peržengti iš anksto nustatytų 
tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad būtų 
taikomos rizikos kontrolės priemonės 
laikantis Reglamento (ES) Nr. [PRR]
nuostatų ar prekybos vietos taisyklių.
Investicinė įmonė užtikrina, kad būtų 
sudarytas privalomas įmonės ir šia 
paslauga besinaudojančio asmens rašytinis 
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privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir 
galėtų užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą atsakomybė už užtikrinimą, kad 
prekyba, vykdoma naudojantis šia 
paslauga, atitiktų šios direktyvos ir 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] reikalavimus 
bei prekybos vietos taisykles, būtų aiški.
Investicinės įmonės neteikia remiamos 
nepatikrintos ar nekontroliuojamos 
prieigos prie prekybos vietos.

Or. en

Pagrindimas

Šios formuluotės siūlomos siekiant užtikrinti, kad bet kuri investicinė įmonė, siūlanti 
tiesioginę elektroninę arba remiamą prieigą, turėtų atitinkamus patikrinimus prieš sudarant 
sandorį ir organizacinius reikalavimus, skirtus skatinti tinkamas ir sąžiningas prekybos 
sąlygas automatizuotos prekybos aplinkoje, įskaitant integruotą ir automatinį tam tikrų 
parametrų neatitinkančių užsakymų atmetimą. Tai atitinka EVPRI gaires dėl sistemų ir 
kontrolės priemonių, paskelbtas 2011 m. gruodžio 22 d., nr.: ESMA/2011/456.

Pakeitimas 601
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito 
srityse jiems nebūtų leidžiama peržengti iš 
anksto nustatytų tinkamų ribų, kad šia 
paslauga besinaudojančių asmenų 
vykdoma prekyba būtų tinkamai stebima 
ir kad tinkamomis rizikos kontrolės 
priemonėmis būtų užkirstas kelias 
prekybai, kuri gali kelti pavojų pačiai 

4. Investicinės įmonės neteikia tiesioginės 
elektroninės prieigos prie prekybos vietos.
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investicinei įmonei, rinkoje sukelti ar 
padidinti sąmyšį arba pažeisti Reglamento 
(ES) Nr. [PRR] nuostatas ar prekybos 
vietos taisykles. Investicinė įmonė 
užtikrina, kad būtų sudarytas privalomas 
įmonės ir šia paslauga besinaudojančio 
asmens rašytinis susitarimas, kuriuo 
nustatomos pagrindinės teisės ir 
įsipareigojimai, susiję su šios paslaugos 
teikimu, ir kad pagal šį susitarimą įmonė 
išliktų atsakinga ir galėtų užtikrinti, kad 
prekyba, vykdoma naudojantis šia 
paslauga, atitiktų šios direktyvos ir 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] reikalavimus 
bei prekybos vietos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 602
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 

4. Investicinės įmonės neteikia tiesioginės 
elektroninės prieigos prie prekybos vietos.
Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
prieigą prie rinkos prekybos vietos, taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis užtikrina, kad šia 
paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
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susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 603
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles, ir stebi pateiktų 
ir įvykdytų pavedimų santykį. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų



PE489.464v01-00 140/163 AM\901764LT.doc

LT

naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Ne tik reguliuojamų rinkų (51 straipsnis 3 dalis), DPS ir OPS operatoriai, bet ir įmonės, 
siūlančios tiesioginio patekimo į rinką paslaugas, stebi pateiktų ir atšauktų užsakymų santykį. 
Ribinis santykis turi būti nustatytas PDR 8 straipsnio 3 dalies c punkte įterpiant naują 
įtrauką: „anuliuoti užsakymus, viršijančius 30 % visų per dieną pateiktų ir įvykdytų pavedimų 
santykį, nebent institucijai pateikiamas raštiškas paaiškinimas“.

Pakeitimas 604
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
prieigą prie rinkos prekybos vietos, taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis užtikrina, kad šia 
paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
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susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 605
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 

4. Investicinė įmonė, teikianti prieigą prie 
prekybos vietos, taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
kuriomis užtikrina, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų tinkamumas būtų 
tinkamai įvertintas ir prižiūrimas, kad 
prekybos ir kredito srityse jiems nebūtų 
leidžiama peržengti iš anksto nustatytų 
tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
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susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Investicinė įmonė, siūlanti prieigą – tiesioginę elektroninę arba remiamą prieigą, turi 
numatyti atitinkamus patikrinimus prieš sudarant sandorį ir organizacinius reikalavimus, 
siekiant užtikrinti rinkos vientisumą ir efektyvų rinkų veikimą.

Pakeitimas 606
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
prieigą rinkos prie prekybos vietos, taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis užtikrina, kad šia 
paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito srityse 
jiems nebūtų leidžiama peržengti iš anksto 
nustatytų tinkamų ribų, kad šia paslauga 
besinaudojančių asmenų vykdoma prekyba 
būtų tinkamai stebima ir kad tinkamomis 
rizikos kontrolės priemonėmis būtų 
užkirstas kelias prekybai, kuri gali kelti 
pavojų pačiai investicinei įmonei, rinkoje 
sukelti ar padidinti sąmyšį arba pažeisti 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] nuostatas ar 
prekybos vietos taisykles. Investicinė 
įmonė užtikrina, kad būtų sudarytas 
privalomas įmonės ir šia paslauga 
besinaudojančio asmens rašytinis 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagrindinės 
teisės ir įsipareigojimai, susiję su šios 
paslaugos teikimu, ir kad pagal šį 
susitarimą įmonė išliktų atsakinga ir galėtų 
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užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

užtikrinti, kad prekyba, vykdoma 
naudojantis šia paslauga, atitiktų šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. [PRR] 
reikalavimus bei prekybos vietos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 607
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Investicinės įmonės neteikia savo 
klientams nekontroliuojamo tiesioginio 
patekimo į rinką ir jokios prieigos prie 
prekybos vietos.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI techninėse gairėse, paskelbtose 2012 m. vasarį, „Dėl prekybos platformų, investicinių 
įmonių ir kompetentingų institucijų automatizuotoje prekybos aplinkoje taikytinų sistemų ir 
kontrolės priemonių“ ESMA/2012 /122 (LT) nurodomas kontrolės lygmuo, kuris turėtų būti 
nustatomas, kai užtikrinama prieiga prie rinkos: nekontroliuojama arba remiama 
nepatikrinta prieiga draudžiama, – tai turi būti sustiprinta FPRD straipsniuose.

Pakeitimas 608
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant užtikrinti, kad niekas nebūtų 
diskriminuojamas ar kad niekam nebūtų 
trukdoma sparčiosios prekybos srityje, 
valstybės narės užtikrina, kad patekimas į 
rinkas būtų teikiamas visiems vienodomis 
sąlygomis.
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Or. en

Pakeitimas 609
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekiant kovoti su piktnaudžiavimu 
rinka, atsirandančiu dėl sparčiosios 
prekybos, valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos ir kitos prekybos 
vietos turėtų tinkamas stebėjimo ir 
kontrolės vietoje priemones, apimančias 
visų rūšių sandorius.

Or. en

Pakeitimas 610
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis būtų nurodomi 
išsamūs 1–4 dalyse nustatyti organizaciniai 
reikalavimai, taikomi investicinei įmonei, 
teikiančiai įvairias investicines paslaugas ir 
papildomas paslaugas ir (arba) vykdančiai 
investicinę veiklą arba siūlančiai jų 
kombinacijas.

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomi 
išsamūs 1–4 dalyse nustatyti organizaciniai 
reikalavimai, taikomi investicinei įmonei, 
teikiančiai įvairias investicines paslaugas ir 
papildomas paslaugas ir (arba) vykdančiai 
investicinę veiklą arba siūlančiai jų 
kombinacijas.

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
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nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
__________________

*OL įrašyti datą: 12 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EVPRI jau parengė gaires šioje srityje, ji turi didesnę techninę patirtį šioje srityje, 
nei Komisija.

Pakeitimas 611
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis būtų nurodomi 
išsamūs 1–4 dalyse nustatyti organizaciniai 
reikalavimai, taikomi investicinei įmonei, 
teikiančiai įvairias investicines paslaugas ir 
papildomas paslaugas ir (arba) vykdančiai 
investicinę veiklą arba siūlančiai jų 
kombinacijas.

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose būtų 
nurodomi išsamūs 1–4 dalyse nustatyti 
organizaciniai reikalavimai, taikomi 
investicinei įmonei, teikiančiai įvairias 
investicines paslaugas ir papildomas 
paslaugas ir (arba) vykdančiai investicinę 
veiklą arba siūlančiai jų kombinacijas.

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
_________________
*OL įrašyti datą: …

Or. en
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Pagrindimas

Tai techninis klausimas ir sritis, kuriai EVPRI jau pateikė gaires, todėl būtų tikslingiau 
įgaliojimus suteikti EVPRI.

Pakeitimas 612
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Bet kuri finansinė institucija, įgaliota 
pagal Direktyvą 2009/65/EB [dėl įstatymų 
ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais 
(KIPVPS)], Direktyvą 2009/138/EB [dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)], 
Direktyvą 2003/41/EB [dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros], Direktyvą 
2011/61/ES [dėl alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų], turi įvykdyti 
įsipareigojimus pagal šio straipsnio 1, 2, 
2a ir 3 dalis, kai užsiima algoritmine 
prekyba, įskaitant sparčiąją algoritminę 
prekybą.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Europos Komisijos neoficialiu dokumentu.

Pakeitimas 613
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos procesas ir sandorių užbaigimas 
DPS ir OPS

Prekybos procesas ir sandorių užbaigimas 
DPS

Or. en

Pakeitimas 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, ne tik 
laikytųsi 16 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų, bet ir nustatytų skaidrias 
sąžiningos ir tvarkingos prekybos taisykles 
ir procedūras bei objektyvius efektyvaus 
pavedimų vykdymo reikalavimus. Jie turi 
turėti patikimas tos sistemos techninio 
valdymo priemones, įskaitant veiksmingas 
priemones nenumatytiems atvejams, 
leidžiančias likviduoti sistemų trikdžių 
riziką.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, ne tik laikytųsi 
16 straipsnyje nustatytų reikalavimų, bet ir 
nustatytų skaidrias sąžiningos ir tvarkingos 
prekybos taisykles ir procedūras bei 
objektyvius ir neleidžiančius veikti savo 
nuožiūra efektyvaus pavedimų vykdymo 
reikalavimus. Jie turi turėti patikimas tos 
sistemos techninio valdymo priemones, 
įskaitant veiksmingas priemones 
nenumatytiems atvejams, leidžiančias 
likviduoti sistemų trikdžių riziką.

Or. en

Pagrindimas

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
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category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Pakeitimas 615
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, ne tik 
laikytųsi 16 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų, bet ir nustatytų skaidrias 
sąžiningos ir tvarkingos prekybos taisykles 
ir procedūras bei objektyvius efektyvaus 
pavedimų vykdymo reikalavimus. Jie turi 
turėti patikimas tos sistemos techninio 
valdymo priemones, įskaitant veiksmingas 
priemones nenumatytiems atvejams, 
leidžiančias likviduoti sistemų trikdžių 
riziką.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, ne tik laikytųsi 
16 straipsnyje nustatytų reikalavimų, bet ir 
nustatytų skaidrias ir neleidžiančios veikti 
savo nuožiūra sąžiningos ir tvarkingos 
prekybos taisykles ir procedūras bei 
objektyvius ir neleidžiančius veikti savo 
nuožiūra efektyvaus pavedimų vykdymo 
reikalavimus. Jie turi turėti patikimas tos 
sistemos techninio valdymo priemones, 
įskaitant veiksmingas priemones 
nenumatytiems atvejams, leidžiančias 
likviduoti sistemų trikdžių riziką.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo poveikis bus tas, kad bus užtikrinama, jog visos daugiašalės prekybos 
platformos, tiek RR, tiek DPS, laikytųsi neleidžiančio veikti savo nuožiūra vykdymo 
reikalavimų, suteikdamos visiems investuotojams nuspėjamą ir sąžiningą rezultatą. Tai labai 
svarbu norint apsaugoti investuotojus nuo savavališkų kainų.

Pakeitimas 616
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
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administruojantys DPS arba OPS, ne tik 
laikytųsi 16 straipsnyje nustatytų 
reikalavimų, bet ir nustatytų skaidrias 
sąžiningos ir tvarkingos prekybos taisykles 
ir procedūras bei objektyvius efektyvaus 
pavedimų vykdymo reikalavimus. Jie turi 
turėti patikimas tos sistemos techninio 
valdymo priemones, įskaitant veiksmingas 
priemones nenumatytiems atvejams, 
leidžiančias likviduoti sistemų trikdžių 
riziką.

administruojantys DPS, ne tik laikytųsi 
16 straipsnyje nustatytų reikalavimų, bet ir 
nustatytų skaidrias sąžiningos ir tvarkingos 
prekybos taisykles ir procedūras bei 
objektyvius ir neleidžiančius veikti savo 
nuožiūra efektyvaus pavedimų vykdymo 
reikalavimus. Jie turi turėti patikimas tos 
sistemos techninio valdymo priemones, 
įskaitant veiksmingas priemones 
nenumatytiems atvejams, leidžiančias 
likviduoti sistemų trikdžių riziką.

Or. en

Pakeitimas 617
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
nustatytų skaidrias taisykles, 
reglamentuojančias finansinių priemonių, 
kuriomis galima prekiauti šiose sistemose, 
nustatymo kriterijus.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, nustatytų skaidrias 
taisykles, reglamentuojančias finansinių 
priemonių, kuriomis galima prekiauti šiose 
sistemose, nustatymo kriterijus.

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, neleidžiantis veikti savo nuožiūra vykdymas, nediskriminacinė prieiga ir visiška 
rinkos priežiūra), kai jos vykdo daugiašalę prekybą.

Pakeitimas 618
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad kai 
taikoma, investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS, pateiktų viešai prieinamą informaciją 
ar įtikinamai įrodytų, kad ji prieinama, 
suteikiančią jos naudotojams galimybes 
priimti investicinius sprendimus, 
atsižvelgiant tiek į naudotojų, tiek į 
parduodamų priemonių rūšis.

Valstybės narės reikalauja, kad kai 
taikoma, investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS, 
pateiktų viešai prieinamą informaciją ar 
įtikinamai įrodytų, kad ji prieinama, 
suteikiančią jos naudotojams galimybes 
priimti investicinius sprendimus, 
atsižvelgiant tiek į naudotojų, tiek į 
parduodamų priemonių rūšis.

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, neleidžiantis veikti savo nuožiūra vykdymas, nediskriminacinė prieiga ir visiška 
rinkos priežiūra), kai jos vykdo daugiašalę prekybą.

Pakeitimas 619
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
nustatytų, paskelbtų ir taikytų objektyviais 
reikalavimais paremtas skaidrias taisykles, 
reglamentuojančias teisę pasinaudoti jų 
sistemomis.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
nustatytų, paskelbtų ir taikytų objektyviais 
reikalavimais paremtas skaidrias ir 
nediskriminacines taisykles, 
reglamentuojančias teisę pasinaudoti jų 
sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 620
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
nustatytų, paskelbtų ir taikytų objektyviais 
reikalavimais paremtas skaidrias taisykles, 
reglamentuojančias teisę pasinaudoti jų 
sistemomis.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, nustatytų, 
paskelbtų ir taikytų objektyviais 
reikalavimais paremtas skaidrias taisykles.

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, neleidžiantis veikti savo nuožiūra vykdymas, nediskriminacinė prieiga ir visiška 
rinkos priežiūra), kai jos vykdo daugiašalę prekybą.

Pakeitimas 621
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės arba rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS ar 
OPS, būtų įdiegusios tvarką, pagal kurią 
galėtų aiškiai nustatyti ir valdyti galimus 
neigiamus DPS ar OPS, jos savininkų ar 
jos operatoriaus bet kokio interesų 
konflikto padarinius DPS ar OPS 
valdymui ar jos dalyviams ir geram DPS 
ar OPS veikimui.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo straipsniu įgyvendinamos 12 konstatuojamosios dalies nuostatos dėl DPS ir OPS, 
suteikiant investuotojams daugiau galimybių pasirinkti sandorio šalis, su kuriomis jie 
palaikys ryšius.

Pakeitimas 622
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, aiškiai 
informuotų naudotojus apie jų atsakomybę 
už šioje sistemoje įvykdytų sandorių 
sudarymą. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos subjektai, 
administruojantys DPS arba OPS, imtųsi 
būtinų priemonių, skirtų veiksmingai 
įvykdyti sandorius, sudarytus pagal DPS 
arba OPS sistemą.

4. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, aiškiai informuotų 
naudotojus apie jų atsakomybę už šioje 
sistemoje įvykdytų sandorių sudarymą. 
Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės ar rinkos subjektai, 
administruojantys DPS, imtųsi būtinų 
priemonių, skirtų veiksmingai supaprastinti 
sandorių sudarymą pagal DPS sistemą.

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, neleidžiantis veikti savo nuožiūra vykdymas, nediskriminacinė prieiga ir visiška 
rinkos priežiūra), kai jos vykdo daugiašalę prekybą.

Pakeitimas 623
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu be emitento sutikimo DPS arba 
OPS taip pat prekiaujama perleidžiamais 

5. Jeigu be emitento sutikimo DPS taip pat 
prekiaujama perleidžiamais vertybiniais 
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vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentui 
netaikomas reikalavimas dėl pirminio, 
nuolatinio ar specialaus informavimo apie 
tos DPS arba OPS finansų būklę.

popieriais, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, emitentui 
netaikomas reikalavimas dėl pirminio, 
nuolatinio ar specialaus informavimo apie 
tos DPS finansų būklę.

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, neleidžiantis veikti savo nuožiūra vykdymas, nediskriminacinė prieiga ir visiška 
rinkos priežiūra), kai jos vykdo daugiašalę prekybą.

Pakeitimas 624
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
vadovaudamiesi 72 straipsnio 1 dalimi, 
nedelsdami vykdytų kiekvieną šios 
valstybės kompetentingos institucijos 
nurodymą suspenduoti ar pašalinti 
finansinę priemonę iš prekybos.

6. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
vadovaudamiesi 72 straipsnio d ir e 
punktams, nedelsdami vykdytų kiekvieną 
šios valstybės kompetentingos institucijos 
nurodymą suspenduoti ar pašalinti 
finansinę priemonę iš prekybos.

Or. en

Pakeitimas 625
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės reikalauja, kad 6. Valstybės narės reikalauja, kad 
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investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
vadovaudamiesi 72 straipsnio 1 dalimi, 
nedelsdami vykdytų kiekvieną šios 
valstybės kompetentingos institucijos 
nurodymą suspenduoti ar pašalinti 
finansinę priemonę iš prekybos.

investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, vadovaudamiesi 
72 straipsnio 1 dalimi, nedelsdami vykdytų 
kiekvieną šios valstybės kompetentingos 
institucijos nurodymą suspenduoti ar 
pašalinti finansinę priemonę iš prekybos.

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, neleidžiantis veikti savo nuožiūra vykdymas, nediskriminacinė prieiga ir visiška 
rinkos priežiūra), kai jos vykdo daugiašalę prekybą.

Pakeitimas 626
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai išsamų DPS
arba OPS veikimo aprašą. Apie kiekvieną 
investicinei įmonei arba rinkos operatoriui 
išduotą leidimą administruoti DPS arba 
OPS pranešama EVPRI. EVPRI sudaro 
visų Sąjungoje veikiančių daugiašalių 
prekybos sistemų ir organizuotos prekybos 
sistemų sąrašą. Į šį sąrašą pagal 23 
straipsnį ir Reglamento (EU) Nr. …/… 
[FPRR] 5 ir 9 straipsnius įtraukiama 
informacija apie DPS arba OPS teikiamas 
paslaugas ir nurodomas atskiras ataskaitose 
naudojamas kodas, žymintis DPS ir OPS.
Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas.
EVPRI skelbia šį sąrašą savo interneto 
svetainėje ir nuolat jį atnaujina.

8. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai išsamų DPS 
veikimo aprašą, įskaitant bet kurią 
susijusią infrastruktūrą, kuri priklauso jų 
teikiamoms paslaugoms, ir (arba) bet 
kokias sąsajas su investicinėmis 
įmonėmis, prekybos įmonėmis, 
reguliuojamomis rinkomis, DPS arba 
finansiniais tarpininkais, nuolat 
vykdančiais klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, ir (arba) 
pavedimų nukreipimo sistemomis.
Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai išsamų aprašą 
priemonių, kurių ėmėsi, kad atitiktų 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 3–10 
straipsniuose nurodytus reikalavimus. 
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Apie kiekvieną investicinei įmonei arba 
rinkos operatoriui išduotą leidimą 
administruoti DPS pranešama EVPRI.
EVPRI sudaro visų Sąjungos DPS sąrašą. Į 
šį sąrašą pagal 23 straipsnį ir Reglamento
(EU) Nr. …/… [FPRR] 5 ir 9 straipsnius 
įtraukiama informacija apie DPS teikiamas 
paslaugas, įskaitant visas finansines 
priemones, kuriomis leidžiama prekiauti 
tose platformose, ir nurodomas atskiras 
ataskaitose naudojamas kodas, žymintis 
DPS. Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas.
EVPRI skelbia šį sąrašą savo interneto 
svetainėje ir nuolat jį atnaujina.

Or. en

Pagrindimas

Pavedimų nukreipimo sistemos, įprastai naudojamos investicinių įmonių ir prekybos vietų, 
gali sukelti didelę riziką. Joms turėtų būti taikomi atitinkami informacijos atskleidimo 
reikalavimai. Be to, prekybos vietos turėtų pateikti išsamų aprašymą, kaip jos atitinka FPRR 
skaidrumo reikalavimus prieš sudarant sandorį.

Pakeitimas 627
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai išsamų DPS
arba OPS veikimo aprašą. Apie kiekvieną 
investicinei įmonei arba rinkos operatoriui 
išduotą leidimą administruoti DPS arba 
OPS pranešama EVPRI. EVPRI sudaro 
visų Sąjungoje veikiančių daugiašalių 
prekybos sistemų ir organizuotos prekybos 
sistemų sąrašą. Į šį sąrašą pagal 23 
straipsnį ir Reglamento (EU) Nr. …/… 
[FPRR] 5 ir 9 straipsnius įtraukiama 
informacija apie DPS arba OPS teikiamas 

8. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai išsamų DPS 
veikimo aprašą. Apie kiekvieną 
investicinei įmonei arba rinkos operatoriui 
išduotą leidimą administruoti DPS arba 
OPS pranešama EVPRI. EVPRI sudaro 
visų Sąjungos DPS sąrašą. Į šį sąrašą pagal 
23 straipsnį ir Reglamento (EU) Nr. …/… 
[FPRR] 5 ir 9 straipsnius įtraukiama 
informacija apie DPS teikiamas paslaugas 
ir nurodomas atskiras ataskaitose 
naudojamas kodas, žymintis DPS. Šis 
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paslaugas ir nurodomas atskiras ataskaitose 
naudojamas kodas, žymintis DPS ir OPS.
Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas.
EVPRI skelbia šį sąrašą savo interneto 
svetainėje ir nuolat jį atnaujina.

sąrašas reguliariai atnaujinamas. EVPRI 
skelbia šį sąrašą savo interneto svetainėje ir 
nuolat jį atnaujina.

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, neleidžiantis veikti savo nuožiūra vykdymas, nediskriminacinė prieiga ir visiška 
rinkos priežiūra), kai jos vykdo daugiašalę prekybą.

Pakeitimas 628
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai ir EVPRI savo 
narių ir (arba) naudotojų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Konkurencija, kurią sėkmingai sukūrė FPRD I, buvo beveik išimtinai palaikoma vartotojo 
remiamo patekimo į vykdymo verslą: beveik trečdalis viešai prieinamos prekybos akcijomis 
vyksta vartotojų kontroliuojamose pavedimų įvykdymo vietose. Tačiau turi būti sprendžiami 
interesų konfliktai, kylantys dėl organizuotos prekybos vietos savininko, operatoriaus ir 
vartotojo statuso derinimo, nes tai gali paveikti investuotojų apsaugą, bendrą kainodaros 
proceso veiksmingumą ir rinkos priežiūrą.

Pakeitimas 629
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustatomas mastas, kuriuo 
sudėtinių sandorių paslaugoms (kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. .../... 
[FPRR] 2 straipsnyje) taikomos 
18 straipsnio 1–3 dalys ir 20 straipsnio 
3 dalis. 
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[....]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius įgyvendinimo standartus pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsnį.
___________________
*OL įrašyti datą: …

Or. en

Pagrindimas

Sudėtinių sandorių paslaugos taip pat turėtų būti atskirtos nuo tradicinės prekybos vykdymo 
veiklos ir reikalavimų, pvz., geriausias vykdymas, prekybos vietos taisyklės, prieiga prie DPS 
ar prekybos sustabdymas nėra nei svarbūs, nei tinkami šio tipo paslaugoms. Nustačius šias 
taisykles sudėtinių sandorių paslaugoms, gali tapti neįmanoma jas teikti. Todėl EVPRI turėtų 
parengti techninius įgyvendinimo standartus, skirtus paaiškinimams.

Pakeitimas 630
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Prekybos procesas
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Valstybės narės reikalauja, kad visi 
finansinių priemonių sandoriai būtų 
vykdomi reguliuojamose rinkose, DPS, 
per finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, ar OPS.

Or. en

Pakeitimas 631
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės arba rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, ne tik laikytųsi 16 
ir 18 straipsniuose išdėstytų reikalavimų, 
bet ir parengtų neleidžiančias veikti savo 
nuožiūra taisykles, taikytinas vykdant 
pavedimus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės arba rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, ne tik laikytųsi 16 
ir 18 straipsniuose išdėstytų reikalavimų, 
bet ir parengtų bei įgyvendintų 
neleidžiančias veikti savo nuožiūra 
taisykles, taikytinas vykdant pavedimus.

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningos ir sklandžiai veikiančios daugiašalės prekybos vietos turi vykdyti dalyvių 
pavedimus nesivadovaudamos savo nuožiūra: tai turėtų būti DPS reikalavimas.

Pakeitimas 632
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
18 straipsnio 4 dalyje minėtos taisyklės, 
kuriomis reglamentuojama DPS prieiga, 

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
18 straipsnio 3 dalyje minėtos taisyklės, 
kuriomis reglamentuojama DPS prieiga, 
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atitiktų 55 straipsnio 3 dalyje nustatytas 
sąlygas.

atitiktų 55 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasties DPS nustatyti lengvesnį režimą, nei reguliuojamai rinkai.

Pakeitimas 633
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad prieigą 
reglamentuojančiomis taisyklėmis būtų 
užtikrinama, jog DPS ir toliau būtų 
veiksminga daugiašalė sistema, kuri 
sujungia nemažai daugiašalių trečiųjų 
šalių interesų pirkti ir parduoti finansines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės, reglamentuojančios prieigą, neturi būti parašytos taip, kad dėl jų DPS galėtų turėti 
tik vieną dalyvį arba labai ribotą jų skaičių. 

Pakeitimas 634
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės arba rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS, 

Išbraukta.
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turėtų įdiegtą tvarką, pagal kurią galėtų 
aiškiai nustatyti ir valdyti galimus 
neigiamus DPS, jos savininkų ar jos 
operatoriaus bet kokio interesų konflikto 
padarinius DPS valdymui ar jos 
dalyviams ir geram DPS veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis yra tinkama tiek DPS ir OPS, ir todėl turėtų būti įtraukta į 18 straipsnį.

Pakeitimas 635
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės arba rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, turėtų įdiegtą 
tvarką, pagal kurią galėtų aiškiai nustatyti 
ir valdyti galimus neigiamus DPS, jos 
savininkų ar jos operatoriaus bet kokio 
interesų konflikto padarinius DPS 
valdymui ar jos dalyviams ir geram DPS 
veikimui.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės arba rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, turėtų įdiegtą 
tvarką, pagal kurią galėtų aiškiai nustatyti 
ir valdyti galimus neigiamus DPS, jos 
savininkų ar jos operatoriaus bet kokio 
interesų konflikto padarinius DPS 
valdymui ar jos dalyviams ir geram DPS 
veikimui, kad atitiktų 48, 49 ir 50 
straipsniuose nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasties šioje srityje nustatyti skirtingas taisykles DPS ir reguliuojamai rinkai.

Pakeitimas 636
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad DPS
būtų taikomos veiksmingos sistemos, 
procedūros ir priemonės, atitinkančios 
51 straipsnyje nustatytas sąlygas.

4. Valstybės narės reikalauja, kad DPS
atitiktų 51 ir 51a straipsnių sąlygas ir tuo 
tikslu taikytų veiksmingas sistemas, 
procedūras ir priemones.

Or. en

Pakeitimas 637
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad DPS 
būtų taikomos veiksmingos sistemos, 
procedūros ir priemonės, atitinkančios 
51 straipsnyje nustatytas sąlygas.

4. Valstybės narės reikalauja, kad DPS 
būtų taikomos veiksmingos sistemos, 
procedūros ir priemonės, atitinkančios 
51 straipsnyje nustatytas sąlygas ar kitas 
procedūras ir priemones, susijusias su 
DPS prekybos modeliu.

Or. en

Pagrindimas

DPS, veikiančios fiksuotų pajamų ir išvestinių instrumentų rinkose, negalės atitikti Komisijos 
reikalavimų, numatytų Komisijos pasiūlymo 51 straipsnyje, skirtame didelės prekybos 
apimties mainams, nes jos prekiauja labai nedažnai.

Pakeitimas 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės reikalauja, kad 
prekybos platforma turėtų bent keturis iš 
esmės aktyvius narius arba vartotojus, o 
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kiekvienas jų turėtų galimybę sistemoje 
bendrauti su visais kitais kainodaros 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti prekybos vietos daugiašalį pobūdį, t. y. užtikrinti, kad visi dalyviai galėtų 
bendrauti vienas su kitu, labai svarbu išvengti situacijos, kai vienas subjektas platformoje 
tampa pagrindine sandorio šalimi visiems prekybos sandoriams. Taigi turėtų būti nustatytas 
ne mažiau kaip 4 aktyvių prekybos dalyvių minimumas.

Pakeitimas 639
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus ir juose 
apibrėžia kriterijus, kuriais nustatomas 
daugiašalės sistemos veiksmingumas.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.
______________
*OL įrašyti datą: …

Or. en

Pakeitimas 640
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Konkretūs nebiržinei prekybai keliami 

reikalavimai
Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės nevykdytų klientų 
nebiržinės prekybos pavedimų finansinėse
priemonėse, kurių dydis yra mažesnis už 
vidutinį rinkos dydį.
Valstybės narės reikalauja, kad klientų 
pavedimai nebūtų sistemingai vykdomi ne 
biržoje.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojų apsaugos tikslais turėtų būti aiškiai nurodyta, kad klientų pavedimai finansinėse 
priemonėse, mažesnėse už vidutinį rinkos dydį arba vykdomose sistemingai, neturėtų būti 
vykdomi ne biržoje.


