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Pakeitimas 641
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

OPS kategorija išbraukta, nes visoms prekybos platformoms, kurias valdo rinkos operatoriai 
ar investicinės įmonės, vykstant daugiašalei prekybai turėtų būti taikomos tinkamos rinkos 
taisyklės (t. y. skaidrumo, vykdymo ne savo nuožiūra, nediskriminuojančios prieigos ir 
visapusiškos rinkos priežiūros taisyklės).

Pakeitimas 642
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pakeitimas 643
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemą, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
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vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas be kliento 
sutikimo. Pagal 27 straipsnio 2 dalį OPS 
operatorius reguliariai skelbia duomenis, 
suskirstytus pagal pavedimus, įvykdytus 
už operatoriaus nuosavas lėšas, ir 
pavedimus, įvykdytus dėl trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesų. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika, nebent OPS 
operatorius galėtų įrodyti atitikimą šios 
direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. .../... 
(FPRR) reikalavimams ir tai, kad tokia 
veiklos tvarka atitinka 27 straipsnio 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 644
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemą dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas, nebent 
atvejus, kai tai daroma pagal 
suderinamumo principą ar turint kliento 
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organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

sutikimą. Pagal 27 straipsnio 2 dalį OPS 
operatorius reguliariai skelbia duomenis, 
suskirstytus pagal pavedimus, įvykdytus 
už operatoriaus nuosavas lėšas, ir 
pavedimus, įvykdytus dėl trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesų. OPS negali 
būti sujungta su kita OPS taip, kad 
skirtingose organizuotos prekybos 
sistemose būtų įmanoma pavedimų 
sąveika, nebent OPS operatorius galėtų 
įrodyti atitikimą šios direktyvos ir 
Reglamento (ES) Nr. .../... (FPRR) 
reikalavimams ir tai, kad tokia veiklos 
tvarka atitinka 27 straipsnio reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamos vienodos sąlygos reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS interesų 
konfliktų klausimu suteikus klientui galimybę duoti sutikimą. OPS operatoriui turėtų būti 
leista vykdyti pavedimus už savo nuosavas lėšas pagal suderinamumo principą. Uždraudus 
prekybą už nuosavas lėšas galėtų sumažėti likvidumas rinkoje, kuria naudojasi investuotojai 
savo rizikos valdymui. Pagal tekstą OPS privalo klientams skelbti vykdymo kokybės duomenis.

Pakeitimas 645
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemą, nebūtų finansiniais tarpininkais, 
nuolatos vykdančiais klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačių 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.
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organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

OPS investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai leidžia klientams pasirinkti, ar 
jų pavedimai bus vykdomi iš investicinės 
įmonės arba rinkos operatoriaus nuosavų 
lėšų.

Or. en

Pagrindimas

Kad OPS galėtų dirbti, būtina, jog investicinė įmonė naudotų savo nuosavas lėšas, nes 
perkančiosios įmonės nenori tapti viena kitos sandorio šalimi ir tokiu būdu padidintų 
nepriimtiną riziką procese. Dėl šios priežasties OPS operatorius turi turėti galimybę naudoti 
savo nuosavas lėšas, kad palengvintų klientų prekybą ir tinkamai sumažintų riziką, patiriamą 
vykdant kliento pavedimus. Vis dėlto klientui turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti, ar jis 
nori, ar nenori, jog jo pavedimai būtų atliekami naudojant nuosavas lėšas.

Pakeitimas 646
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas, išskyrus 
atvejus, kai atitinkamas klientas raštu 
davė sutikimą dėl priemonių, pagal kurias 
leidžiama vykdyti kliento pavedimus toje 
OPS iš investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus, administruojančio tą OPS, 
nuosavų lėšų tarpininkavimo klientui 
tikslais. 

Or. en
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Pakeitimas 647
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas, išskyrus 
atvejus, kai nuosavos lėšos yra 
naudojamos siekiant užtikrinti, kad 
investicinė įmonė galėtų vykdyti klientų 
pavedimus, reaguoti į klientų prašymus 
prekiauti ar kitaip užtikrinti geriausią 
vykdymą klientų vardu, arba apdrausti 
nuo rizikos, susijusios su kliento prekyba, 
arba atsižvelgti į interesus ir pozicijas, 
susidarančius dėl rizikos vykdant klientų 
sandorius. Nuosavo kapitalo OPS 
panaudojimui taikomos griežtos pavedimo 
vykdymo taisyklės, kad būtų užkirstas 
kelias interesų konfliktams, ir investicinė
įmonė atskleidžia savo klientams 
informaciją apie jos nuosavų lėšų 
panaudojimo OPS galimybes. Investicinė 
įmonė, administruojanti OPS, negali būti 
finansinis tarpininkas, nuolatos vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

Or. en
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Pakeitimas 648
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus ar bet kurio tos pačios 
įmonių grupės ir (arba) juridinio asmens, 
kuriam priklauso investicinė įmonė ir 
(arba) rinkos operatorius, subjekto 
nuosavas lėšas. Investicinė įmonė ar 
rinkos operatorius arba tai pačiai įmonių 
grupei ir (arba) juridiniam asmeniui, kaip 
investicinė įmonė ir (arba) rinkos 
operatorius, priklausantis subjektas negali 
būti finansinis tarpininkas, nuolatos 
vykdantis klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS ir OPS negali būti 
sujungta su finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, taip, kad 
pavedimai OPS galėtų sąveikauti su 
finansinio tarpininko vykdomais 
pavedimais ar kotiruojamomis kainomis. 
OPS negali būti sujungta su kita OPS taip, 
kad skirtingose organizuotos prekybos
sistemose būtų įmanoma pavedimų 
sąveika.

Or. en

Pakeitimas 649
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas, nebent jie 
gautų išankstinį savo klientų sutikimą 
prieš pradėdami vykdyti jų pavedimus ir 
laikytųsi 27 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
įpareigojimo. Investicinė įmonė negali būti 
finansinis tarpininkas, nuolatos vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, savo pačios 
administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

Or. en

Pakeitimas 650
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, nustatytų tvarką, kuria būtų 
užkirstas kelias klientų pavedimų 
vykdymui organizuotos prekybos sistemoje 
už investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus nuosavas lėšas. Investicinė 
įmonė negali būti finansinis tarpininkas, 
nuolatos vykdantis klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, savo pačios 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
sistemas, kurios užtikrina organizuotą 
vykdymą ir tvarko prekybą akcijomis,
nustatytų tvarką, kuria būtų užkirstas kelias 
klientų pavedimų vykdymui organizuotos 
prekybos sistemoje už investicinės įmonės 
ar rinkos operatoriaus nuosavas lėšas. 
Investicinė įmonė negali būti finansinis 
tarpininkas, nuolatos vykdantis klientų 
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administruojamoje OPS. OPS negali būti 
sujungta su kita OPS taip, kad skirtingose 
organizuotos prekybos sistemose būtų 
įmanoma pavedimų sąveika.

pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, savo pačios administruojamoje OPS. 
OPS negali būti sujungta su kita OPS taip, 
kad skirtingose organizuotos prekybos
sistemose būtų įmanoma pavedimų 
sąveika.

Or. en

Pakeitimas 651
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys OPS, savo 
nuožiūra sprendžia, kaip vykdomas 
sandoris ir kaip sąveikauja klientai.

Or. en

Pakeitimas 652
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys OPS, savo 
nuožiūra sprendžia, kaip vykdomas 
sandoris ir kaip sąveikauja klientai.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitime apibrėžiamas OPS suteiktos veiksmų laisvės pobūdis.

Pakeitimas 653
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinėms įmonėms ir rinkos 
operatoriams, administruojantiems OPS, 
kurios užtikrina organizuotą vykdymą ir 
tvarko prekybą akcijomis, taikant prieigos 
apribojimus būtų ribojama prieiga prie 
OPS tik investicinių įmonių ar operatorių 
klientams.

Or. en

Pakeitimas 654
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 b. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys organizuotos prekybos 
obligacijomis, struktūrizuotais 
finansiniais produktais, apyvartiniais 
taršos leidimais ir išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis sistemą, turėtų 
įdiegtą tvarką, pagal kurią galėtų aiškiai 
nustatyti ir valdyti galimus neigiamus 
OPS, jos savininkų ar jos operatoriaus bet 
kokio interesų konflikto padarinius OPS 
valdymui ar jos dalyviams ir tinkamam 
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OPS veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Visoje ES reikia užtikrinti tinkamo lygio investuotojų apsaugą. Valstybės narės turėtų keistis 
geriausia praktika.

Pakeitimas 655
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 b. 1a dalyje minimais klientais 
nelaikomi II priedo I skirsnio 1 dalies a ir 
b punktuose išvardyti subjektai. 

Or. en

Pakeitimas 656
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 c. OPS, užtikrinančių organizuotą 
vykdymą ir tvarkančių prekybą akcijomis 
ir užimančių didelę rinkos dalį, atveju 
valstybės narės reikalauja, kad 18 
straipsnio 3 dalyje nurodytos prieigą prie 
OPS reglamentuojančios taisyklės atitiktų 
55 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas.

Or. en
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Pakeitimas 657
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašyme išduoti OPS veiklos leidimą 
pateikiamas išsamus paaiškinimas, kodėl 
sistema neatitinka kriterijų ir negali veikti 
kaip reguliuojama rinka, DPS arba 
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto.

2. Prašyme išduoti OPS veiklos leidimą 
pateikiamas išsamus paaiškinimas, kodėl 
sistema neatitinka kriterijų ir negali veikti 
kaip reguliuojama rinka, DPS arba 
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto. Šis paaiškinimas 
perduodamas EVPRI. EVPRI per vieną 
mėnesį parengia nuomonę, kurioje 
nurodo, ar ji mano, jog paaiškinimu 
įrodoma, kad sistema neatitinka 
reguliuojamos rinkos, DPS ar finansinio 
tarpininko, nuolatos vykdančio klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, ir negali veikti kaip vienas iš 
minėtųjų subjektų.

Or. en

Pakeitimas 658
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Gavusi EVPRI nuomonę OPS 
buveinės valstybė narė suteikia OPS 
veiklos leidimą, tik jei pateiktu 
paaiškinimu įrodoma, kad sistema 
neatitinka reguliuojamos rinkos, DPS ar 
finansinio tarpininko, nuolatos vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
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finansinio turto, ir negali veikti kaip 
vienas iš minėtųjų subjektų.

Or. en

Pagrindimas

OPS nepakeičia esamų FPRD kategorijų.

Pakeitimas 659
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 b. Jei kompetentinga institucija 
nesutinka su OPS buveinės valstybės 
narės įvertinimu, kad sistema neatitinka 
reguliuojamos rinkos, DPS ar finansinio 
tarpininko, nuolatos vykdančio klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, ir negali veikti kaip vienas iš 
minėtųjų subjektų, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti klausimą 
EVPRI, kuri gali imtis veiksmų 
naudodamasi įgaliojimais, jai suteiktais 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 1 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Vienodos veiklos sąlygos vidaus rinkoje negali būti užtikrintos, jei nėra priemonių užkirsti 
kelią skirtingam valstybių narių aiškinimui.

Pakeitimas 660
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Jei reguliuojamoje rinkoje ar DPS 
yra taikoma finansinė priemonė, valstybės 
narės užtikrina, kad tik OPS būtų 
leidžiama vykdyti reikalavimus 
atitinkančių tos konkrečios finansinės 
priemonės sandorio šalių didelio masto 
pavedimus.

Or. en

Pakeitimas 661
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad tose OPS, 
kuriose leidžiama per jų sistemas vykdyti 
algoritminę prekybą, būtų įdiegtos 
veiksmingos sistemos, tvarka ir 
priemonės, kuriomis būtų užtikrinta 
atitiktis 51 straipsniui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad OPS 
turėtų įdiegtas veiksmingas sistemas, 
tvarką ir priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta atitiktis 51 straipsniui, ar kitas 
OPS prekybos modelį atitinkančias 
procedūras ir priemones.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai dėl sistemų atsparumo, sistemos išjungiklių ir elektroninės prekybos DPS ir 
OPS turėtų būti tokie patys. Suderinta su 19 straipsnio 4 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 662
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad tose OPS, 
kuriose leidžiama per jų sistemas vykdyti 
algoritminę prekybą, būtų įdiegtos 
veiksmingos sistemos, tvarka ir priemonės, 
kuriomis būtų užtikrinta atitiktis 51 
straipsniui.

4. Valstybės narės reikalauja, kad OPS 
atitiktų 51 ir 51a straipsniuose nustatytas 
sąlygas ir jose būtų įdiegtos veiksmingos 
sistemos, tvarka ir priemonės, kuriomis 
būtų užtikrinta ši atitiktis.

Or. en

Pakeitimas 663
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės arba rinkos 
operatoriai, administruojantys OPS, 
imtųsi tinkamų veiksmų siekdami 
nustatyti ir valdyti bet kokius interesų 
konfliktus, kylančius prižiūrint ir valdant 
OPS.

Or. en

Pagrindimas

Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, administruojantys OPS, turi nustatyti ir valdyti 
interesų konfliktus, kad būtų užtikrintas tinkamas prekybos operacijų vykdymas. Tokiu būdu 
bus užtikrinta pakankama klientų apsauga, taip pat ir tais atvejais, kai tarpininkaujant 
klientams naudojamos nuosavos lėšos. Tam užtikrinti taip pat buvo skirtas visiškas nuosavų 
lėšų uždraudimas.

Pakeitimas 664
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Kai OPS vykdo tokį pat kiekį tų pačių 
finansinių priemonių prekybos sandorių 
kaip ir konkuruojančios DPS ar 
reguliuojamos rinkos arba vykdomas 
didelis kiekis tos finansinės priemonės 
prekybos sandorių, valstybės narės 
reikalauja, kad OPS atitiktų visus DPS 
taikomus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos visoms prekybos vietoms. Tie patys 
reikalavimai, tos pačios taisyklės.

Pakeitimas 665
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustatoma, kada laikoma, jog 
OPS tenka didelė rinkos dalis, kaip 
nurodyta 1c dalyje.

Or. en

Pakeitimas 666
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. EVPRI atlieka tarpusavio vertinimą 
siekdama nustatyti geriausią nuolatinės 
priežiūros valstybėse narėse praktiką ir ne 
vėliau kaip […]* pataria Komisijai dėl 
priemonių, kurios galėtų užtikrinti 
griežtesnę priežiūrą valstybėse narėse.
__________________
*OL įrašyti datą: dveji metai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Visoje ES reikia užtikrinti tinkamo lygio investuotojų apsaugą. Valstybės narės turėtų keistis 
geriausia praktika.

Pakeitimas 667
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės imtųsi atitinkamų 
priemonių, siekdamos nustatyti interesų 
konfliktus tarp įmonių, įskaitant jų 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
arba tiesiogiai ar netiesiogiai su jomis 
kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir 
klientų, arba tarp vieno kliento ir kito 
kliento, kurie gali kilti teikiant investicines 
ar pagalbines paslaugas ir (ar) jų 
kombinacijas.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės imtųsi atitinkamų 
priemonių, siekdamos nustatyti visus
interesų konfliktus tarp įmonių, įskaitant jų 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
arba tiesiogiai ar netiesiogiai su jomis 
kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir 
klientų, arba tarp vieno kliento ir kito 
kliento, kurie gali kilti teikiant investicines 
ar pagalbines paslaugas, arba interesų 
konfliktus, kuriuos sukelia paskatos ar 
konfliktai, kylantys savo produktus 
parduodančiose investicinėse įmonėse, ir 
(ar) jų kombinacijas.

Or. en
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Pakeitimas 668
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės imtųsi atitinkamų
priemonių, siekdamos nustatyti interesų 
konfliktus tarp įmonių, įskaitant jų 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
arba tiesiogiai ar netiesiogiai su jomis 
kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir 
klientų, arba tarp vieno kliento ir kito 
kliento, kurie gali kilti teikiant investicines 
ar pagalbines paslaugas ir (ar) jų 
kombinacijas.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės imtųsi būtinų
priemonių, siekdamos nustatyti interesų 
konfliktus tarp įmonių, įskaitant jų 
vadovus, darbuotojus ir įmonės agentus, 
arba tiesiogiai ar netiesiogiai su jomis 
kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir 
klientų, arba tarp vieno kliento ir kito 
kliento, kurie gali kilti teikiant investicines 
ar pagalbines paslaugas ir (ar) jų 
kombinacijas.

Or. en

Pakeitimas 669
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį 
investicinės įmonės taikytos interesų 
konflikto išsprendimo organizacinės ar 
administracinės priemonės yra 
nepakankamos, siekiant patikimai užkirsti 
kelią žalai, kuri gali būti padaryta kliento 
interesams, prieš imdamasi kliento naudai 
veiklos, investicinė įmonė aiškiai 
informuoja jį apie interesų konflikto 
pobūdį ir priežastis.

2. Jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį 
investicinės įmonės taikytos interesų 
konflikto išsprendimo ir išvengimo
organizacinės ar administracinės priemonės 
yra nepakankamos, siekiant patikimai 
užkirsti kelią žalai, kuri gali būti padaryta 
kliento interesams, prieš imdamasi kliento 
naudai veiklos, investicinė įmonė aiškiai 
informuoja jį apie interesų konflikto 
pobūdį ir priežastis.

Or. en
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Pagrindimas

Interesų konfliktų tarp paslaugų teikėjų ir investuotojų reikia vengti.

Pakeitimas 670
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį 
investicinės įmonės taikytos interesų 
konflikto išsprendimo organizacinės ar 
administracinės priemonės yra 
nepakankamos, siekiant patikimai užkirsti 
kelią žalai, kuri gali būti padaryta kliento 
interesams, prieš imdamasi kliento naudai 
veiklos, investicinė įmonė aiškiai 
informuoja jį apie interesų konflikto 
pobūdį ir priežastis.

2. Investicinių įmonių priimtos 1 dalyje 
minėtų asmenų įvertinimo, mokėjimo 
jiems, atlyginimo jiems ar jų skatinimo 
priemonės niekada neturėtų skatinti tokio 
jų elgesio, kuris nebūtų suderinamas su jų 
klientų interesais. Visų pirma, šios 
priemonės neturėtų skatinti jokio asmens, 
įskaitant juos pačius, jų vadovus, 
darbuotojus ir įmonės agentus, ir jokio 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais 
su jais susijusio asmens savo klientams 
rekomenduoti konkrečią finansinę 
priemonę ar konkrečią finansinių 
priemonių kategoriją.

Or. en

Pakeitimas 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
kokios bet kurio fondo gautos pajamos 
būtų grąžinamos fondo savininkams 
atėmus iš jų tiesiogines sąnaudas. Jei šias 
tiesiogines sąnaudas yra nustačiusios 
fondų valdymo grupės asocijuotosios 
įmonės, šios sąnaudos turi būti 
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proporcingos lygiavertėms išorės 
sąnaudoms ir patvirtintos nepriklausomų 
direktorių.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginės sąnaudos turėtų būti grąžintos atitinkamam fondo savininkui, kad būtų sumažinta 
interesų konflikto galimybė.

Pakeitimas 672
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį 
investicinės įmonės taikytos interesų 
konflikto išsprendimo organizacinės ar 
administracinės priemonės yra 
nepakankamos, siekiant patikimai užkirsti 
kelią žalai, kuri gali būti padaryta kliento 
interesams, prieš imdamasi kliento naudai 
veiklos, investicinė įmonė aiškiai 
informuoja jį apie interesų konflikto 
pobūdį ir priežastis.

2. Jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį 
investicinės įmonės taikytos interesų 
prieštaravimo išsprendimo organizacinės ar 
administracinės priemonės yra 
nepakankamos, siekiant patikimai užkirsti 
kelią žalai, kuri gali būti padaryta kliento 
interesams, investicinė įmonė nesiima 
veiklos kliento vardu.

Or. en

Pakeitimas 673
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį 
investicinės įmonės taikytos interesų 
konflikto išsprendimo organizacinės ar 
administracinės priemonės yra 
nepakankamos, siekiant patikimai užkirsti 
kelią žalai, kuri gali būti padaryta kliento 
interesams, prieš imdamasi kliento naudai 
veiklos, investicinė įmonė aiškiai 
informuoja jį apie interesų konflikto 
pobūdį ir priežastis.

2. Jeigu pagal 16 straipsnio 3 dalį 
investicinės įmonės taikytos interesų 
konflikto išvengimo organizacinės ar 
administracinės priemonės yra 
nepakankamos, siekiant patikimai užkirsti 
kelią žalai, kuri gali būti padaryta kliento 
interesams, prieš imdamasi kliento naudai 
veiklos, investicinė įmonė aiškiai 
informuoja jį apie interesų konflikto 
pobūdį ir priežastis.

Or. en

Pakeitimas 674
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama deleguotųjų aktų 
pagal 94 straipsnį forma priimti 
priemones, kuriomis nustatoma:

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

Or. en

Pagrindimas

Šis klausimas yra techninis ir šioje srityje EVPRI jau yra parengusi gaires, todėl tikslingiau 
būtų suteikti įgaliojimus EVPRI.

Pakeitimas 675
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atitinkamus interesų konfliktų , galinčių 
pažeisti esamų ar galimų investicinės 
įmonės klientų interesus, grupių nustatymo 
kriterijus.

(b) atitinkami interesų konfliktų , galinčių 
pažeisti esamų ar galimų investicinės 
įmonės klientų interesus, grupių nustatymo 
kriterijai. Tai turėtų apimti bent šias sritis: 
investicinių produktų pardavimo tikslų 
taikymas, užmokestis, atlygis ar 
mokėjimai natūra investicinės įmonės 
darbuotojams ar agentams, kurie 
mažmeniniams klientams teikia 
konsultacijas dėl finansinių priemonių ar 
parduoda jiems finansines priemones, ir 
darbuotojų ar agentų veiklos įvertinimai, 
kurie skatina darbuotojus ar agentus 
veikti nesiekiant kiekvieno atskiro 
mažmeninio kliento didžiausios naudos.

Or. en

Pakeitimas 676
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atitinkamus interesų konfliktų , galinčių 
pažeisti esamų ar galimų investicinės 
įmonės klientų interesus, grupių nustatymo 
kriterijus.

(b) atitinkami interesų konfliktų , galinčių 
pažeisti esamų ar galimų investicinės 
įmonės klientų interesus, grupių nustatymo 
kriterijai. Juos sudaro neproporcingas 
investicinių produktų pardavimo tikslų 
taikymas, kuris gali pakenkti investavimo 
paslaugų teikimo kokybei ir objektyvumui.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai, norintys veikti pagal taisykles ir vadovaudamiesi savo profesiniais gebėjimais ir 
kompetencija, kartais atsiduria padėtyje, kai gero patarimo poreikis prieštarauja pardavimų 
tikslams. Pardavimų tikslai savaime nėra blogi, tačiau jie turi būti adekvatūs ir proporcingi ir 
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jokiais būdais netrukdyti teikti kokybiškus patarimus.

Pakeitimas 677
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atitinkamus interesų konfliktų , galinčių 
pažeisti esamų ar galimų investicinės 
įmonės klientų interesus, grupių nustatymo 
kriterijus.

(b) atitinkami interesų konfliktų, galinčių 
pažeisti esamų ar galimų investicinės 
įmonės klientų interesus, įskaitant interesų 
konfliktus, kuriuos sukelia paskatos ar 
konfliktai, kylantys savo produktus 
parduodančiose investicinėse įmonėse, 
grupių nustatymo kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 678
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

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 prašom įrašyti datą: …

Or. en
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Pagrindimas

Šis klausimas yra techninis ir šioje srityje EVPRI jau yra parengusi gaires, todėl tikslingiau 
būtų suteikti įgaliojimus EVPRI.

Pakeitimas 679
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad, 
teikdama klientams įvairias investicines 
arba  tam tikrais atvejais pagalbines 
paslaugas , investicinė įmonė veiktų 
garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, 
nepažeisdama savo klientų interesų, visų 
pirma laikytųsi šiame straipsnyje ir 25 
straipsnyje  nustatytų principų.

1. Valstybės narės reikalauja, kad, 
teikdama klientams įvairias investicines 
arba tam tikrais atvejais pagalbines 
paslaugas, investicinė įmonė veiktų 
garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, 
nepažeisdama savo klientų interesų, visų 
pirma laikytųsi Reglamento (ES) .../... dėl 
mažmeninių investicinių produktų paketų 
ir 2002 m. gruodžio 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo 
nuostatų ir šiame straipsnyje ir 25 
straipsnyje nustatytų principų.

Or. fr

Pakeitimas 680
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai investicinės įmonės kuria 
naujus investicinius produktus ar 
struktūrizuotus indėlius, dėl kurių jos 
konsultuoja profesionalius klientus ar 
mažmeninius klientus, šie produktai būtų 
sukurti taip, kad atitiktų tam tikros 
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kategorijos klientų (profesionalių ar 
mažmeninių) tikslinės rinkos poreikius, ir 
kad investicinė įmonė imtųsi tinkamų 
veiksmų siekdama užtikrinti, kad 
investiciniais produktais būtų 
prekiaujama ir jie būtų platinami tos 
tikslinės rinkos grupės klientams.

Or. en

Pakeitimas 681
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai investicinės įmonės kuria 
investicinius produktus ar struktūrizuotus 
indėlius, kuriuos jos parduoda 
profesionaliems klientams ar 
mažmeniniams klientams, šie produktai 
būtų sukurti taip, kad atitiktų tam tikros 
kategorijos klientų tikslinės rinkos 
poreikius, ir kad investicinė įmonė imtųsi 
tinkamų veiksmų siekdama užtikrinti, kad 
(i) investicinei įmonei vykdant tiesioginę 
prekybą mažmeniniams klientams 
investicinis produktas būtų parduodamas 
ir platinamas tikslinės grupės klientams ir 
(arba) (ii) investicinė įmonė rengtų ir 
teiktų trečiajai šaliai, kuri platina 
investicinį produktą ar struktūrizuotus 
indėlius mažmeniniams klientams, 
tikslinei rinkai skirtą medžiagą.

Or. en

Pagrindimas

Tekstą reikia išplėsti, kad būtų atsižvelgta į tai, jog produkto kūrėjai savo produktą platina 
naudodami įvairias priemones, kurias jie ne visuomet gali kontroliuoti teisiniais ar 
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sutartiniais būdais. Pavyzdžiui, konsultantus skiria ir jiems atlygį dažnai gali mokėti galutinis 
klientas, ir jie nepriklauso tai pačiai įmonių grupei kaip produkto kūrėjas. Produktą kurianti 
investicinė įmonė tokiu atveju negali kontroliuoti trečiosios šalies subjekto vykdomų 
pardavimų.

Pakeitimas 682
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės įvertintų bendrą 
platinamų, ypač tiesiogiai sukurtų, 
finansinių priemonių nuoseklumą 
tinkamai atsižvelgdamos į jų savybes ir 
galimos klientų, kuriems šios priemonės 
skirtos, tikslinės grupės savybes ir 
poreikius. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės imtųsi atsakingų 
veiksmų siekdamos užtikrinti, kad 
pardavimų ir platinimo politika atitiktų 
tinkamumo ir priimtinumo vertinimo 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, ką privalo daryti investicinės įmonės siekdamos užtikrinti, 
jog visos platinamos finansinės priemonės, ypač tiesiogiai sukuriamos, prieš tai būtų 
įvertintos siekiant užtikrinti, kad jų savybės atitiktų galimos klientų tikslinės grupės poreikius. 
Investicinė įmonė turi imtis atsakingų veiksmų siekdama užtikrinti, kad pardavimų ir 
platinimo politika atitiktų tinkamumo ir priimtinumo vertinimo taisykles.

Pakeitimas 683
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai investicinės įmonės kuria 
investicinius produktus ar struktūrizuotus 
indėlius, kuriuos jos parduoda 
mažmeniniams klientams, šie produktai 
būtų sukurti taip, kad atitiktų tam tikros 
kategorijos klientų tikslinės rinkos 
poreikius, ir kad investicinė įmonė imtųsi 
atsakingų veiksmų siekdama užtikrinti, 
kad investiciniais produktais būtų 
prekiaujama ir jie būtų platinami tos 
tikslinės rinkos grupės klientams, nebent 
produktas būtų sukurtas pagal konkretų 
kliento poreikį.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos atskleidimas yra svarbiausias dalykas siekiant informuoti klientus, informacijos 
skaidrumas užtikrinamas tinkamu lygiu ir laiku, taikant draudimus klientai, ypač 
mažmeniniai, negalės gauti patarimų.

Pakeitimas 684
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Visų pirma, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad investicinės įmonės 
įvertintų bendrą platinamų, ypač tiesiogiai 
sukurtų, finansinių priemonių 
nuoseklumą tinkamai atsižvelgdamos į jų 
savybes ir galimos klientų, kuriems šios 
priemonės skirtos, tikslinės grupės 
savybes ir poreikius. Atliekant šį 
įvertinimą atsižvelgiama į visapusišką 
vartotojų apsaugą, kurią užtikrina 
emitentas, kuris yra institucinės 
užtikrinimo sistemos narys, kaip apibrėžta 
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Direktyvos 2006/48/EB 80 straipsnio 8 
dalyje. Be to, valstybės narės reikalauja, 
kad investicinės įmonės imtųsi atsakingų 
veiksmų siekdamos užtikrinti, kad 
pardavimų ir platinimo politika atitiktų 
tinkamumo ir priimtinumo vertinimo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 685
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės įvertintų bendrą 
platinamų, ypač tiesiogiai sukurtų, 
finansinių priemonių nuoseklumą 
tinkamai atsižvelgdamos į jų savybes ir 
galimos klientų, kuriems šios priemonės 
skirtos, tikslinės grupės savybes ir 
poreikius. Atliekant šį įvertinimą 
atsižvelgiama į visapusišką vartotojų 
apsaugą, kurią užtikrina emitentas, kuris 
yra institucinės užtikrinimo sistemos 
narys, kaip apibrėžta Direktyvos 
2006/48/EB 80 straipsnio 8 dalyje. Be to, 
valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės imtųsi atsakingų 
veiksmų siekdamos užtikrinti, kad 
pardavimų ir platinimo politika atitiktų 
tinkamumo ir priimtinumo vertinimo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 686
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visa informacija, įskaitant investicinės 
įmonės pranešimus apie pardavimus, 
adresuota esamiems ar galimiems 
klientams, turi būti teisinga, aiški ir 
neklaidinanti. Pranešimai apie pardavimus 
turi būti lengvai atskiriami.

2. Visa informacija, įskaitant investicinės 
įmonės reklaminius pranešimus ir
pranešimus apie pardavimus, adresuota 
esamiems ar galimiems klientams, turi būti 
teisinga, aiški ir neklaidinanti. Pranešimai 
apie pardavimus turi būti lengvai 
atskiriami.

Be kokiuose reklaminiuose ar rinkodaros 
pranešimuose IIa priede nurodytu 
formatu aiškiai ir pastebimai nurodoma:
a) bendra teikėjo kaina, jei investicinę 
paslaugą ar finansinę priemonę parduoda 
investicinė įmonė;
b) bendra investicijos kaina, jei 
investicinė paslauga ar finansinė 
priemonė parduodama per prekybos 
kanalą, kai taikomi papildomi mokesčiai 
ar nuolaidos.

Or. en

Pagrindimas

Aukštas informacijos atskleidimo lygis, kai nurodoma ir bendra teikėjo kaina, ir bendra 
investicijos kaina, užtikrins, jog investuotojas gautų būtiną informaciją, kuria remdamasis 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus.

Pakeitimas 687
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Investicinei įmonei leidžiama teikti tik 
priklausomas arba tik nepriklausomas 
konsultacijas dėl investavimo.

Or. en
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Pagrindimas

Leidus investicinei įmonei teikti ir priklausomas, ir nepriklausomas konsultacijas būtų labai 
klaidinami klientai.

Pakeitimas 688
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms nuolat 
nurodytų:
− savo produktų asortimentą;
− savo tikslinių rinkų aprašymą;
− savo klientų struktūros aprašymą;
− pardavimų vidaus tikslus;
− savo faktinius pardavimus;
− savo elgesio kodeksą vidaus paskatų 
atžvilgiu.
Jei visa investicinės įmonės parduotų 
produktų visuma ar įmonės pradavimų 
vidaus tikslai neatitinka klientų 
struktūros, pardavimų tikslai persvarstomi 
ir priežiūros institucija gali sutabdyti 
prekybą tam tikrais produktais.

Or. en

Pakeitimas 689
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamiems arba galimiems klientams 
pateikiama atitinkama informacija apie:

Esamiems arba galimiems klientams, 
atsižvelgiant į kliento ypatybes, pačiu 
tinkamiausiu laiku suprantamai
pateikiama atitinkama informacija apie:

Or. en

Pakeitimas 690
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje iš anksto nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos priėmus ar gavus 
trečiosios šalies paskatų ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė periodiškai teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą ir informuos savo 
klientą apie bendrą konsultacijos dėl 
investavimo kainą kaip apie bendrą 
piniginę sumą, įskaitant tiesiogiai kliento 
investicijų konsultantui mokamus 
mokesčius ir trečiosios šalies mokamas 
paskatas. Ši informacija atskleidžiama 
klientui prieš teikiant jam konsultacijas 
dėl investavimo. 
Informacija apie konsultacijų paslaugas 
ir kainas atskleidžiama pagrindinių 
paslaugų dokumente, kurį sudaro ne 
daugiau kaip [2 puslapiai] ir kuriame 
nustatoma pagrindinės paslaugos, kurios 
turi būti teikiamos klientui, konsultanto 
kvalifikacijos reikalavimai, kaip nustatyta 
[24 straipsnio 8a dalyje] ir bendra klientui 
teikiamos konsultacijos kaina. 
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EVPRI parengia privalomus techninius 
standartus, kuriuose nustatomas 
privalomas pagrindinių paslaugų 
dokumento turinys.
Jei mokesčių ir paskatų suma negali būti 
nustatyta prieš teikiant konsultaciją, 
pagrindinių paslaugų dokumente 
išsamiai, tiksliai ir suprantamai 
nurodomas apskaičiavimo metodas, o 
bendra konsultacijos kaina atskleidžiama 
klientui po to kiek galima greičiau. Jei 
konsultacijos dėl investavimo teikiamos 
nuolat, konsultacijų dėl investavimo 
kaina, įskaitant paskatas, atskleidžiama 
periodiškai bent kartą per metus. 
Periodinėje ataskaitoje nurodomos visos 
per praėjusį laikotarpį apmokėtos arba 
gautos paskatos.

Or. en

Pakeitimas 691
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje iš anksto nurodoma, kaip 
teikiamos konsultacijos, taip pat ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė periodiškai teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą ir informuos savo 
klientą apie bendrą konsultacijos dėl 
investavimo kainą kaip apie bendrą 
piniginę sumą, įskaitant tiesiogiai kliento 
investicijų konsultantui mokamus 
mokesčius ir trečiosios šalies mokamas 
paskatas. Ši informacija atskleidžiama 
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klientui prieš teikiant jam konsultacijas 
dėl investavimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime išbraukiamas žodis „nepriklausomai“ dėl skirtingų aiškinimų valstybėse narėse. 
„Priklausomi“ konsultantai taip pat turėtų būti įpareigoti informuoti apie tai, jog 
konsultacijos nėra teikiamos nepriklausomai. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad klientas būtų 
informuotas, ar konsultacija yra grindžiama visos rinkos priemonių ar riboto produktų 
skaičiaus aptarimu.

Pakeitimas 692
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas;
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą, 

– investicinę įmonę ir jos paslaugas ir kur 
ir kaip galima gauti išsamesnės 
informacijos;

Or. en

Pakeitimas 693
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų ar 
portfelio valdymo paslaugas, informacijoje 
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teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

iš anksto nurodoma, ar konsultacijos ar 
portfelio valdymo paslaugos teikiamos 
tada, kai patvirtinama arba gaunama 
trečiosios šalies paskata, ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė periodiškai teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

Or. en

Pakeitimas 694
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė periodiškai teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

Or. en

Pakeitimas 695
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje iš anksto nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos tada, kai 
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grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

patvirtinama arba gaunama trečiosios 
šalies paskata, ir ar jos grindžiamos plačia 
ar apribota rinkos analize, taip pat 
nurodoma, ar investicinė įmonė reguliariai
teiks klientui rekomenduojamų finansinių 
priemonių tinkamumo vertinimą,

Or. en

Pakeitimas 696
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą, 

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje iš anksto nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos tada, kai 
patvirtinama arba gaunama trečiosios 
šalies paskata, ir ar jos grindžiamos plačia 
ar apribota rinkos analize, taip pat 
nurodoma, ar investicinė įmonė periodiškai 
teiks klientui rekomenduojamų finansinių 
priemonių tinkamumo vertinimą,

Or. en

Pakeitimas 697
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje iš anksto nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos nepriklausomai ir 
ar jos grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
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įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

įmonė periodiškai teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

Or. en

Pakeitimas 698
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

– investicinę įmonę ir jos paslaugas; 
teikiant konsultacijas dėl investicijų,
informacijoje nurodoma, kad konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir kad jos 
grindžiamos pagrįsta rinkos analize, kuri 
atitinka kliento interesus, taip pat 
nurodoma, kaip dažnai investicinė įmonė 
teiks klientui rekomenduojamų finansinių 
priemonių tinkamumo vertinimą,

Or. en

Pakeitimas 699
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

− tai, ar teikiant konsultaciją dėl 
investavimo atsižvelgiama į visą kliento 
turimą portfelį, ar teikiama konsultacija 
tik dėl konkrečių produktų,

Or. en
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Pakeitimas 700
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

− jos siūlomų produktų grupes ir tai, ar 
juos valdo tos pačios grupės subjektas; jei 
taip, tiksliai nurodomi tie produktai,

Or. en

Pakeitimas 701
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

− tai, ar konsultacija teikiama tik dėl 
vieno sandorio, ar ji teikiama nuolat,

Or. en

Pakeitimas 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– finansines priemones ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
veiksnių, susijusių su investicijomis į tas 
priemones arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis,

– finansines priemones ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
išsamią visų pagrindinių tiesiogiai ir 
netiesiogiai valdomų akcijų paketų 
klasifikaciją, įsipareigojimą bent kas 
ketvirtį, bet ne vėliau kaip per 60 dienų 
teikti išsamią procentinę klasifikaciją ir
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
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veiksnių, susijusių su investicijomis į tas 
priemones arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis,

Or. en

Pagrindimas

Aukštas informacijos atskleidimo lygis, kai nurodoma ir bendra teikėjo kaina, ir bendra 
investicijos kaina, užtikrins, jog investuotojas gautų būtiną informaciją, kuria remdamasis 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus.

Pakeitimas 703
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– finansines priemones ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
veiksnių, susijusių su investicijomis į tas 
priemones arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis,

– numatomą tikslinę rinką, finansines 
priemones, jų struktūrą ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
veiksnių, susijusių su investicijomis į tas 
finansines priemones arba konkrečiomis 
investavimo strategijomis,

Or. en

Pakeitimas 704
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– finansines priemones ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
veiksnių, susijusių su investicijomis į tas 
priemones arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis,

– finansines priemones ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
veiksnių, susijusių su investicijomis į tas 
priemones arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis, ir ar paslaugai arba 
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produktui gali būti taikomi trečiosios 
šalies piniginiai ar nepiniginiai 
mokėjimai,

Or. en

Pakeitimas 705
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvykdymo sistemas įvykdymo sistemas; kai kliento pavedimai 
perduodami į vykdymo sistemą, 
informacijoje nurodomi investicinės 
įmonės ryšiai su vykdymo sistema, kurie 
gali būti grindžiami (bet ne tik) pavedimo 
perdavimo tvarka, galimybe teikti pajamas 
gaunančiam asmeniui nuolaidas, akcijų 
paketais ir nuosavybės teise,

Or. en

Pagrindimas

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Pakeitimas 706
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įvykdymo sistemas − pagrindines įvykdymo sistemas ir

Or. en

Pakeitimas 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išlaidas ir susijusius mokesčius. – išlaidas ir susijusius mokesčius, įskaitant 
išsamią valdymo mokesčių, visų 
pagrindinių kainų ar rinkliavų 
klasifikaciją, ir:
a) bendrą teikėjo kainą, jei investicinę 
paslaugą ar finansinę priemonę klientui
ar galimam klientui siūlo investicinė 
įmonė;
b) bendrą investicijos kainą, jei 
investicinė paslauga ar finansinė 
priemonė klientui ar galimam klientui 
siūloma per prekybos kanalą.

Or. en

Pagrindimas

Aukštas informacijos atskleidimo lygis, kai nurodoma ir bendra teikėjo kaina, ir bendra 
investicijos kaina, užtikrins, jog investuotojas gautų būtiną informaciją, kuria remdamasis 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus.

Pakeitimas 708
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išlaidas ir susijusius mokesčius. – klientams rekomenduojamų investicinių 
paslaugų ir finansinių priemonių išlaidas 
ir susijusius mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

Išlaidos ir susiję mokesčiai turi būti susiję ir su paslaugomis, ir su produktais.

Pakeitimas 709
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išlaidas ir susijusius mokesčius. – išlaidas ir susijusius mokesčius, įskaitant 
konsultacijų kainą ir būdus, kuriais 
klientas gali už jas susimokėti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu bus užtikrinta, kad klientai aiškiai žinos konsultacijų kainą. Taigi vartotojai galės 
susidaryti nuomonę apie jų gaunamų paslaugų vertę, pagerės konkurencija, nes jie galės 
palyginti įmonių siūlomas kainas.

Pakeitimas 710
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išlaidas ir susijusius mokesčius. – atskirai kiekvieno sandorio ar paslaugos
išlaidas ir susijusius mokesčius, išsamiai 
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nurodant procentinį dydį ir bendrą sumą, 
įskaitant konsultacijų kainą ir būdus 
šioms išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 711
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išlaidas ir susijusius mokesčius. – išlaidas ir susijusius mokesčius, įskaitant 
konsultacijų kainą ir apmokėjimo būdą.

Or. en

Pakeitimas 712
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išlaidas ir susijusius mokesčius. – išlaidas ir susijusius mokesčius, įskaitant 
konsultacijų kainą ir būdus, kuriais 
klientas gali už jas susimokėti.

Or. en

Pakeitimas 713
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išlaidas ir susijusius mokesčius. − išlaidas ir susijusius mokesčius, jei 
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reikia.

Or. en

Pakeitimas 714
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba galimi klientai  galėtų tinkamai 
suvokti siūlomų investicinių paslaugų ir 
konkrečios rūšies investicinės priemonės 
pobūdį ir susijusius rizikos veiksnius bei 
priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija Šios 
informacijos pateikimo forma gali būti
standartizuota.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba galimi klientai galėtų tinkamai suvokti 
siūlomų investicinių paslaugų ir konkrečios 
rūšies investicinės priemonės pobūdį ir 
susijusius rizikos veiksnius bei priimti 
investicinius sprendimus, remdamiesi 
turima informacija. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad šios informacijos pateikimo 
forma būtų standartizuota. 

Or. en

Pagrindimas

Klientams būtų lengviau lyginti paslaugas ir susijusias išlaidas, jei valstybės narės reikalautų 
teikti informaciją standartizuota forma.

Pakeitimas 715
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba galimi klientai  galėtų tinkamai 
suvokti siūlomų investicinių paslaugų ir 
konkrečios rūšies investicinės priemonės 
pobūdį ir susijusius rizikos veiksnius bei 

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba galimi klientai galėtų tinkamai suvokti 
siūlomų investicinių paslaugų ir konkrečios 
rūšies investicinės priemonės pobūdį ir 
susijusius rizikos veiksnius bei priimti 
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priimti investicinius sprendimus, 
remdamiesi turima informacija Šios 
informacijos pateikimo forma gali būti
standartizuota.

investicinius sprendimus, remdamiesi 
turima informacija. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad šios informacijos pateikimo 
forma būtų standartizuota.

Or. en

Pakeitimas 716
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija apie išlaidas ir mokesčius 
apima visus investicijos nuvertėjimus, 
įvykusius ne dėl pagrindinės rizikos.

Or. en

Pakeitimas 717
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija turi būti teikiama reguliariai, 
tačiau mažiausiai kartą per metus ir 
nurodant tikslias sumas.

Or. en

Pakeitimas 718
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Bet kokie mokesčiai, komisinės 
rinkliavos, piniginės ar nepiniginės 
išmokos, sumokėtos ar teiktos trečiajai 
šaliai ar trečiosios šalies dėl investicinės 
paslaugos ar papildomos paslaugos 
teikimo turėtų būti matomai parodyti 
investicinės įmonės buveinėje ir aiškiai 
atskleisti klientui, taip pat ir bet kokioje 
rinkodaros medžiagoje, prieš teikiant jam 
susijusią paslaugą, jie turi būti skirti 
klientui teikiamų susijusių paslaugų 
kokybei gerinti ir jais netrukdoma įmonei 
atlikti savo pareigą siekti didžiausios 
kliento naudos. Teikiant informaciją 
nurodomi mokesčiai, komisiniai atlygiai ir 
kitos išmokos, jų pobūdis ir dydis.
EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose tiksliai 
nurodoma, kokiomis sąlygomis 
investicinės įmonės atitinka šios dalies 
reikalavimus. 
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[…]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 15 straipsnį tvirtinti antroje 
pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus.
_________________
*OL prašom įrašyti datą: …

Or. en

Pakeitimas 719
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

Išbraukta.

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai;
ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo.

Or. en

Pakeitimas 720
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

Išbraukta.

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai;
ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo.
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Or. en

Pakeitimas 721
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Kai investicinė įmonė teikia 
konsultacijas dėl investavimo, ji:

Or. en

Pakeitimas 722
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Kai investicinė įmonė teikia 
konsultacijas dėl investavimo, ji:

Or. en

Pakeitimas 723
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Investicinė įmonė klientą informuoja, ar 
konsultacijos dėl investavimo teikiamos 
nepriklausomai, ar su apribojimais, ir, jei 
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konsultacijos teikiamos nepriklausomai, 
ji:

Or. en

Pagrindimas

JK įvedė aukštesnius vartotojų apsaugos standartus Mažmeninio platinimo apžvalgos forma. 
Siekiant ES bendrosios rinkos interesų ir siekiant užtikrinti apsaugą visiems ES piliečiams bei 
vienodas veiklos sąlygas finansų konsultantams, reikėtų visoje FPRD taikyti šiuos aukštesnius 
standartus.

Pakeitimas 724
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos už mokestį, ji:

Or. en

Pakeitimas 725
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad teikiamos konsultacijos 
dėl investavimo, ji taip pat informuoja 
klientą, ar rekomenduojamos finansinės 
priemonės bus tik tos, kurias parengia 
arba teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai.
Kai investicinė įmonė klientą informuoja, 
kad konsultacijos dėl investavimo 
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teikiamos nepriklausomai, ji:

Or. en

Pakeitimas 726
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo ar portfelio valdymo 
paslaugos teikiamos už mokestį, ji taip pat 
informuoja klientą, ar rekomenduojamos 
finansinės priemonės bus tik tos, kurias 
parengia arba teikia su investicine įmone 
glaudžiai susiję subjektai.

Or. en

Pakeitimas 727
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai;

Išbraukta.

Or. en



AM\901765LT.doc 51/175 PE489.465v01-00

LT

Pakeitimas 728
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 729
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Kai investicinė įmonė teikia 
konsultacijas dėl investavimo, ji:

Or. en

Pakeitimas 730
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai 

i) informuoja klientą, ar už klientams 
teikiamą paslaugą ji yra priėmusi ar 
gavusi mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos iš trečiosios 
šalies arba trečiosios šalies vardu 
veikiančio asmens ir kokio jie yra dydžio. 
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susiję subjektai; Mokesčiai, komisiniai atlygiai arba kokia 
nors piniginė nauda, gauti iš trečiosios 
šalies arba trečiosios šalies vardu 
veikiančio asmens už klientams teikiamą 
paslaugą, turi būti atimti iš mokesčių, 
komisinių atlygių ar bet kokios piniginės 
naudos, gautos iš kliento už konsultaciją 
dėl investavimo;

Or. en

Pakeitimas 731
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai;

i) diversifikuoja savo pasiūlymą finansinės 
priemonės ar investavimo strategijos
rūšies atžvilgiu. Pasiūlymas neturi būti 
susijęs tik su finansinėmis priemonėmis, 
kurias parengia arba teikia su investicine 
įmone glaudžiai susiję subjektai;

Or. en

Pakeitimas 732
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių priemonių 
rinkoje. Finansinės priemonės turėtų būti 
įvairios jų rūšies ir emitentų arba produktų 
tiekėjų atžvilgiu, jos neturėtų būti tik tos, 
kurias parengia arba teikia su investicine 
įmone glaudžiai susiję subjektai;

i) įvertina platų finansinių priemonių 
asortimentą visoje susijusioje rinkoje. 
Vertinamos finansinės priemonės turėtų 
būti įvairios ir jų rūšies, ir emitentų arba 
produktų tiekėjų atžvilgiu, jos neturėtų būti 
tik tos, kurias parengia arba teikia su 
investicine įmone glaudžiai susiję 



AM\901765LT.doc 53/175 PE489.465v01-00

LT

subjektai. Įmonės, negalinčios pateikti 
pakankamai plačios finansinių priemonių 
rinkoje analizės, turi aiškiai nurodyti 
klientui, jog jų konsultacija nėra 
nepriklausoma;

Or. en

Pagrindimas

JK įvedė aukštesnius vartotojų apsaugos standartus Mažmeninio platinimo apžvalgos forma. 
Siekiant ES bendrosios rinkos interesų ir siekiant užtikrinti apsaugą visiems ES piliečiams bei 
vienodas veiklos sąlygas finansų konsultantams, reikėtų visoje FPRD taikyti šiuos aukštesnius 
standartus.

Pakeitimas 733
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių priemonių 
rinkoje. Finansinės priemonės turėtų būti
įvairios jų rūšies ir emitentų arba produktų 
tiekėjų atžvilgiu, jos neturėtų būti tik tos, 
kurias parengia arba teikia su investicine 
įmone glaudžiai susiję subjektai;

i) įvertina gana daug finansinių priemonių 
rinkoje. Vertinamos finansinės priemonės 
yra įvairios jų rūšies ir emitentų arba 
produktų tiekėjų atžvilgiu, jos nėra tik tos, 
kurias parengia arba teikia su investicine 
įmone glaudžiai susiję subjektai;

Or. en

Pagrindimas

Šiame sakinyje geriau vartoti tiesioginę, o ne tariamąją nuosaką.

Pakeitimas 734
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai;

i) atlieka išsamią ir nešališką susijusios 
rinkos analizę ir teikia objektyvią ir 
neapribotą konsultaciją. Finansinės 
priemonės turėtų būti įvairios jų rūšies ir 
emitentų arba produktų tiekėjų atžvilgiu, 
jos neturėtų būti tik tos, kurias parengia 
arba teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgta į Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymą.

Pakeitimas 735
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai;

i) visapusiškai įvertina susijusią rinką ir 
teikia klientams objektyvias ir neapribotas 
konsultacijas. Finansinės priemonės turėtų 
būti įvairios jų rūšies ir emitentų arba 
produktų tiekėjų atžvilgiu, jos neturėtų būti 
tik tos, kurias parengia arba teikia su 
investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai;

Or. de

Pakeitimas 736
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai;

i) atlieka išsamią ir nešališką susijusios 
rinkos analizę ir teikia objektyvią ir 
neapribotą konsultaciją. Finansinės 
priemonės turėtų būti įvairios jų rūšies ir 
emitentų arba produktų tiekėjų atžvilgiu, 
jos neturėtų būti tik tos, kurias parengia 
arba teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai;

Or. en

Pakeitimas 737
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai;

i) atlieka išsamią ir nešališką susijusios 
rinkos analizę ir teikia objektyvią ir 
neapribotą konsultaciją. Finansinės 
priemonės turėtų būti įvairios jų rūšies ir 
emitentų arba produktų tiekėjų atžvilgiu, 
jos neturėtų būti tik tos, kurias parengia 
arba teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos nustatyti nepriklausomos konsultacijos dėl investavimo kriterijai nėra pakankami, 
kad būtų užtikrinta, jog nepriklausomi konsultantai įvertintų visą rinką ir teiktų nešališkas 
konsultacijas.

Pakeitimas 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įvertina gana daug finansinių priemonių 
rinkoje. Finansinės priemonės turėtų būti 
įvairios jų rūšies ir emitentų arba produktų 
tiekėjų atžvilgiu, jos neturėtų būti tik tos, 
kurias parengia arba teikia su investicine 
įmone glaudžiai susiję subjektai;

i) įvertina gana daug finansinių priemonių 
rinkoje ir teikia objektyvią ir neapribotą 
konsultaciją. Finansinės priemonės turėtų 
būti įvairios jų rūšies ir emitentų arba 
produktų tiekėjų atžvilgiu, jos neturėtų būti 
tik tos, kurias parengia arba teikia su 
investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai;

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad nepriklausomi konsultantai teiktų nešališkas konsultacijas.

Pakeitimas 739
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepritaria teikiant nepriklausomą konsultaciją dėl investavimo naudojamų paskatų 
draudimui.

Pakeitimas 740
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mokesčių apribojimų klausimas turėtų būti sprendžiamas atskirai. JK įvedė aukštesnius 
vartotojų apsaugos standartus Mažmeninio platinimo apžvalgos forma. Siekiant ES 
bendrosios rinkos interesų ir siekiant užtikrinti apsaugą visiems ES piliečiams bei vienodas 
veiklos sąlygas finansų konsultantams, reikėtų visoje FPRD taikyti šiuos aukštesnius 
standartus.

Pakeitimas 741
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
jokių paskatų ir negauna mokesčių, 
komisinių atlygių arba kokios nors 
piniginės naudos, kurią moka arba teikia 
trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo, išskyrus tuos atvejus, kai tie 
mokesčiai, komisiniai atlygiai ar piniginė 
nauda pervedama klientui.
Investicinės įmonės taip pat nėra įgaliotos 
siūlyti paslaugas, už kurias atlyginama 
mokesčiais, komisiniais atlygiais ar bet 
kokia kita nauda, mokamais ar 
gaunamais iš finansų įstaigos, kuri 
išleidžia investicinius produktus, dėl kurių 
investicinės įmonės teikia konsultacijas, 
ar jos vardu veikiančio asmens, išskyrus 
tuos atvejus, kai jos perveda mokesčius, 
komisinius atlygius ar bet kokią kitą 
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naudą investuotojui.

Or. en

Pakeitimas 742
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės naudos, 
kurią moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

ii) klientui pagal sutartį suteikiama 
galimybė gauti informaciją apie 
mokesčius, komisinius atlygius arba kokią
nors piniginę naudą, kurią investicinei 
įmonei už klientams teikiamą paslaugą
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

Or. nl

Pakeitimas 743
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo.

ii) informuoja klientą, ar 
rekomenduojamos finansinės priemonės 
bus tik tos, kurias išleido ar teikia 
subjektai, turintys glaudžių ryšių su 
investicine įmone.

Or. en

Pakeitimas 744
Wolf Klinz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės naudos, 
kurią moka arba teikia trečioji šalis arba 
jos vardu veikiantis asmuo.

ii) prieš sudarant sutartį informuoja savo 
klientą apie tikėtinus mokesčius, 
komisinius atlygius arba kokią nors 
piniginę naudą, kuriuos už klientams 
teikiamą paslaugą mokės arba teiks 
trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo.

Or. en

Pakeitimas 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių, 
naudos ar kitų paskatų, kuriuos moka arba 
teikia trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo. 

Or. en

Pakeitimas 746
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės naudos, 
kurią moka arba teikia trečioji šalis arba 
jos vardu veikiantis asmuo.

ii) už klientams teikiamą paslaugą nesitiki 
gauti mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kuriuos
mokėtų arba teiktų trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo ir kurie viršytų 
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atlygį, kurį turi mokėti klientas už jos 
konsultaciją dėl investavimo.

Or. en

Pakeitimas 747
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių, 
kokios nors piniginės naudos ar gėrybių 
natūra ar kitų paskatų, kuriuos moka arba 
teikia trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo, arba asmuo, turintis glaudžių 
ryšių su investicine įmone.

Or. de

Pakeitimas 748
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

ii) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo. Investicinės 
įmonės taip pat nėra įgaliotos siūlyti 
paslaugas, už kurias atlyginama 
mokesčiais, komisiniais atlygiais ar bet 
kokia kita nauda, mokamais ar 
gaunamais iš finansų įstaigos, kuri 
išleidžia investicinius produktus, dėl kurių 
investicinės įmonės teikia konsultacijas, 
ar jos vardu veikiančio asmens.
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Or. en

Pakeitimas 749
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) už klientams teikiamą paslaugą
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės naudos, 
kurią moka arba teikia trečioji šalis arba 
jos vardu veikiantis asmuo.

ii) nepriima ir negauna mokesčių, 
komisinių atlygių arba kokios nors naudos, 
kuriuos moka arba teikia trečioji šalis arba 
jos vardu veikiantis asmuo už klientams 
teikiamą paslaugą, už kurią turi būti 
atlyginama mokesčiais, kuriuos moka 
klientas arba kurie mokami jo vardu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos nustatyti nepriklausomos konsultacijos dėl investavimo kriterijai nėra pakankami, 
kad būtų užtikrinta, jog nepriklausomi konsultantai įvertintų visą rinką ir teiktų nešališkas 
konsultacijas.

Pakeitimas 750
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies ii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii a) nesitiki gauti pernelyg didelių 
mokesčių, komisinių atlygių ar kokios 
nors piniginės naudos iš savo kliento 
portfelio apyvartos.

Or. en

Pakeitimas 751
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies ii b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii b) iš trečiosios šalies arba trečiosios 
šalies vardu veikiančio asmens nuolat 
gauna bet kokius mokesčius, komisinius 
atlygius ar bet kokią piniginę naudą, bet 
tik tiek, kiek per tą patį laikotarpį ji nuolat 
periodiškai teikia rekomenduotos 
finansinės priemonės įvertinimą. Tokiame 
nuolat teikiamame įvertinime apžvelgiama 
bent perspėjimo dėl produktų, kurių 
veikimas skiriasi nuo numanomo veikimo 
įprastomis sąlygomis arba iš kurių 
tikėtina gauti nauda labai skiriasi nuo 
numatytosios. 

Or. en

Pakeitimas 752
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia investicinėms 
įmonėms, kurioms pagal šį straipsnį 
neleidžiama turėti piniginės naudos iš 
trečiųjų šalių, imti komisinį atlygį už 
kiekvieną pardavimą ir investuotojams 
pervestas paskatas kompensuoti 
mokesčiais už konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 753
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu



AM\901765LT.doc 63/175 PE489.465v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Kai investicinė įmonė teikia 
konsultacijas dėl investavimo, ji:
i) įvertina pakankamai didelį kiekį įmonės 
produktų asortimente esančių finansinių 
priemonių ir
ii) atsižvelgdama į kliento pageidavimus, 
poreikius, finansinę padėtį ir asmenines 
aplinkybes rekomenduoja vieną ar kelias 
tinkamas finansines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Investicinė įmonė visada dirba siekdama naudos klientui.

Pakeitimas 754
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės naudojami 
darbuotojų, paskirtų atstovų ar kitų 
investicinių įmonių atlyginimo būdai 
nekenktų įmonės įsipareigojimui siekti 
didžiausios kliento naudos. Valstybės 
narės užtikrina, kad, darbuotojams 
teikiant konsultacijas dėl finansinių 
priemonių ar parduodant finansines 
priemones, šių darbuotojų atlyginimo 
sistemos nekenktų jų gebėjimui esant 
galimybei teikti objektyvias 
rekomendacijas ar sąžiningai, aiškiai ir 
neklaidinančiai teikti informaciją, taip pat 
užtikrinant, kad atlyginimas 
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nepriklausytų tik nuo pardavimų tikslų ar 
finansinių priemonių pelningumo ir 
kitaip nekeltų netinkamų interesų 
konfliktų.

Or. en

Pakeitimas 755
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nurodomi priimtini portfelio apyvartos 
santykiai ir priklausanti kompensacija. 
Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
EVPRI techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2012 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus. 

Or. en

Pakeitimas 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Investuotojui pateikiama išsami 
informacija apie visus atskaitymus, 
įskaitant visus susidariusius mokesčius ir 
išlaidas. Ši informacija apima ilgalaikio 
grąžos poveikio pavyzdžius, pateiktus kaip 
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tiesioginis investuotojo grąžos 
palyginimas su bendrais atskaitymais. Šie 
duomenys pateikiami iš anksto prieš 
darant investiciją pateikiant pagrįstą 
planą ir bent kartą per metus kiekvienos 
faktinės investicijos atžvilgiu. EVPRI 
parengia tinkamų planų ir pristatymų 
formatų gaires.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių investicijų bendrų atskaitymų dydis rodo, jog grąžos rodiklis yra labai menkas. Šie 
rodikliai slepiasi investicijų kloduose arba nėra suvokiami, kai pateikiami nedidele procentine 
išraiška, todėl būtina, kad būtų rodomas poveikis grąžai.

Pakeitimas 757
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Investicinė įmonė galės aiškiai 
susitarti su kiekvienu savo klientu ar 
galimais klientais neteikti jokių 
konsultacijų dėl investavimo, jei:
i) susitarimas yra nedviprasmiškas ir 
tinkamai patvirtintas dokumentais prieš 
pasirašant sutartį dėl investicijos ir ją 
pasirašius, ir
ii) klientai ar galimi klientai yra tinkamai 
informuoti apie nepasinaudojimo 
konsultacijos dėl investavimo paslauga 
pasekmes ir padarinius.

Or. en

Pagrindimas

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
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investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Pakeitimas 758
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 b. Jei investicinė įmonė teikia 
konsultacijas, portfelio valdymo 
paslaugas ar kitas paslaugas, kai klientai 
gali pagrįstai priklausyti nuo įmonės, 
siekiančios didžiausios jo naudos, 
valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
nepriimtų mokesčių, komisinių atlygių ar 
piniginės naudos, jei jie galėtų daryti 
poveikį ar įtaką konsultacijoms ar kliento 
vardu priimamiems sprendimams. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų tikėtis, kad įmonės turėtų nepriimti iš trečiosios šalies mokesčių ar naudos tais 
atvejais, kai tokiu būdu gali būti pakenkta įmonės įsipareigojimui siekti didžiausios savo 
klientų naudos. Vis dėlto, tokiu būdu valstybės narės pačios pasirenka geriausius kliento 
interesų apsaugos būdus atsižvelgdamos į savo nacionalinės rinkos ypatybes.

Pakeitimas 759
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 760
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

6. Teikdama profesionaliems ar 
mažmeniniams klientams portfelio 
valdymo paslaugas pagal 4 straipsnio 2 
dalį investicinė įmonė prieš sudarant 
sutartį informuoja savo klientą apie 
mokesčius, komisinius atlygius arba kokią
nors piniginę naudą, kuriuos už klientams 
teikiamą paslaugą moka arba teikia 
trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo. Kas 6 mėnesius investicinės 
įmonės pateikiamoje periodinėje 
ataskaitoje nurodomi visi mokesčiai, 
komisiniai atlygiai arba kokia nors 
piniginė nauda, kuriuos už klientams 
teikiamą paslaugą moka arba teikia 
trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo.

Or. en

Pakeitimas 761
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo, nebent:

a) klientas prieš teikiant atitinkamą 
paslaugą buvo tinkamai informuotas apie 
tokius mokesčius, komisinius atlygius ar 
piniginę naudą;
b) šių mokesčių, komisinių atlygių ar 
piniginės naudos galutinis gavėjas yra 
klientas.

Or. en

Pagrindimas

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Pakeitimas 762
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

6. Investicinė įmonė, mažmeniniam 
klientui teikianti konsultacijas dėl 
investavimo ar portfelio valdymo 
paslaugas arba mažmeniniam klientui 
parduodanti finansinę priemonę be 
konsultacijos, turi gauti atlygį iš kliento 
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tik už šias ar bet kurias glaudžiai 
susijusias paslaugas. Teikdama visas šias 
paslaugas investicinė įmonė:
i) nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės ar 
nepiniginės naudos, kurią moka arba teikia 
trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo, net jei įmonė ketina grąžinti bet 
kokius tokius mokėjimus klientui,
ii) aiškiai bendros piniginės sumos ar 
paprasto procentinio dydžio išraiška 
nustato iš mažmeninio kliento imamus 
mokesčius,
iii) platindama savo produktus, nenurodo 
bendrai mokesčių už konsultacijas, 
portfelio valdymą ar platinimą kartu su 
mokesčiais už produktą, o nurodo tokių 
paslaugų kainas atskirai remdamasis jų 
ekonominėmis išlaidomis,
iv) neturi vertinti darbuotojų rezultatų ar 
apskaičiuoti darbuotojų atlyginimų 
priklausomai nuo pardavimų rezultatų ar 
nuo įmonei darbuotojų atneštos naudos.

Or. en

Pagrindimas

JK įvedė aukštesnius vartotojų apsaugos standartus Mažmeninio platinimo apžvalgos forma. 
Siekiant ES bendrosios rinkos interesų ir siekiant užtikrinti apsaugą visiems ES piliečiams bei 
vienodas veiklos sąlygas finansų konsultantams, reikėtų visoje FPRD taikyti šiuos aukštesnius 
standartus.

Pakeitimas 763
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 

6. Teikdama konsultacijas dėl 
investavimo, portfelio valdymo paslaugas 
ar kitas paslaugas, kai mažmeninis 



PE489.465v01-00 70/175 AM\901765LT.doc

LT

kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

klientas gali pasikliauti jos sprendimu, 
investicinė įmonė:

a) gauna atlygį tik imdama kliento ar 
kliento vardu mokamus mokesčius ir 
nesistengia už šias paslaugas gauti ar 
priimti jokių mokėjimų ar naudos; ir
b) už klientams teikiamą paslaugą nepriima 
ir negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba jokios kitos naudos, kurią moka arba 
teikia trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo.

Or. en

Pakeitimas 764
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

6. Teikdama profesionaliems ar 
mažmeniniams klientams portfelio 
valdymo paslaugas, kaip nurodyta 4 
straipsnio 2 dalies 9 ir 10 punktuose,
investicinė įmonė prieš sudarant sutartį 
informuoja savo klientą apie numatomą 
paskatų dydį. Periodinėje ataskaitoje 
nurodomos visos per praėjusį laikotarpį 
sumokėtos arba gautos paskatos.

Or. en

Pagrindimas

Portfelio valdymo paslaugas teikiančioms investicinėms įmonėms draudžiama už šias 
paslaugas priimti piniginius mokėjimus iš trečiųjų šalių (nebent tiesiogiai iš investuotojų). 
Pateiktame įpareigojime neatsižvelgta į tai, kad mažmeniniams ir profesionaliems klientams 
paprastai reikia aukštesnio lygio apsaugos palyginti su tinkamomis sandorio šalimis. Taigi 
šio reglamento taikymo sritis turėtų būti apribota atvejais, kai finansinio portfelio valdymo 
paslaugos teikiamos mažmeniniams ir profesionaliems klientams.
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Pakeitimas 765
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

6. Teikdama portfelio valdymo paslaugas
ar konsultacijas dėl investavimo
investicinė įmonė už klientams teikiamą 
paslaugą nepriima ir negauna mokesčių, 
komisinių atlygių, naudos ar kitų paskatų, 
kuriuos moka arba teikia trečioji šalis arba 
jos vardu veikiantis asmuo.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų uždrausti komisinį atlygį už visas konsultacijas dėl investavimo, nes dėl jo kyla rimtas 
interesų konfliktas tarp investicijų konsultanto ir kliento.

Pakeitimas 766
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

6. Kai teikiama portfelio valdymo 
paslauga, klientui pagal sutartį 
suteikiama galimybė gauti informaciją 
apie mokesčius, komisinius atlygius arba 
kokią nors piniginę naudą, kuriuos 
investicinei įmonei moka arba teikia 
trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo.

Or. nl

Pakeitimas 767
Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

6. Teikdama portfelio valdymo paslaugas
investicinė įmonė konkrečiai ar bendrais 
bruožais informuoja apie tai, kada ji gali 
gauti mokesčius, komisinius atlygius arba 
kokią nors piniginę naudą iš trečiųjų 
šalių ir kur ir kaip klientai gali gauti 
išsamią informaciją apie tokius 
mokėjimus.

Or. en

Pakeitimas 768
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių 
arba kokios nors piniginės naudos, kurią 
moka arba teikia trečioji šalis arba jos 
vardu veikiantis asmuo.

6. Teikdama portfelio valdymo paslaugą
investicinė įmonė, prieš pasirašydama
sutartį, informuoja klientą apie tikėtiną 
paskatų lygį. Periodinėje ataskaitoje 
nurodomos visos per praėjusį laikotarpį 
sumokėtos arba gautos paskatos.

Or. en

Pakeitimas 769
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 

6. Teikdama portfelio valdymo paslaugą, 
konsultaciją dėl investavimo ar kitą 
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negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

paslaugą, kai klientas gali pasikliauti jos 
sprendimu, investicinė įmonė už klientams 
teikiamą paslaugą nepriima ir negauna 
mokesčių, komisinių atlygių arba kokios 
nors piniginės naudos, kuriuos moka arba 
teikia trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo.

Or. en

Pakeitimas 770
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba 
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

6. Teikdama portfelio valdymo paslaugą
investicinė įmonė už klientams teikiamą 
paslaugą nepriima ir negauna mokesčių, 
komisinių atlygių arba kokios nors 
piniginės naudos, kuriuos moka arba teikia 
trečioji šalis arba jos vardu veikiantis 
asmuo. Jei yra numatyta bet kokia 
piniginė nauda, ji turi būti perduota 
investuotojui.

Or. en

Pakeitimas 771
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Teikdama konsultaciją dėl 
investavimo ar portfelio valdymo 
paslaugą, įmonė ar bet kas, veikiantis 
investicinės įmonės vardu, šių paslaugų
atžvilgiu: 
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i) nepriima ir negauna mokesčių, 
komisinių atlygių arba kokios nors 
naudos, kuriuos moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo, 
tačiau už šias paslaugas turi būti 
atlyginama tik mokesčiais, kuriuos moka 
klientas arba kurie mokami jo vardu;
ii) aiškiai informuoti klientą apie savo 
mokesčių tarifus ir, jei įmonė siūlo su 
įmonės finansinėmis priemonėmis 
susijusias paslaugas, užtikrina, kad 
mokesčiai būtų nurodyti atskirai nuo 
mokesčių už finansinę priemonę;
iii) užtikrina, kad joks užmokestis, atlygis 
ar mokėjimai natūra investicinės įmonės 
darbuotojams ar agentams, kurie 
mažmeniniams klientams teikia 
konsultacijas dėl finansinių priemonių ar 
parduoda jiems finansines priemones, ir 
darbuotojų ar agentų veiklos įvertinimai, 
neskatintų darbuotojus ar agentus veikti 
nesiekiant kiekvieno atskiro mažmeninio 
kliento didžiausios naudos;
iv) informuoja klientą, ar 
rekomenduojamos finansinės priemonės 
bus tik tos, kurias išleido ar teikia 
subjektai, turintys glaudžių ryšių su 
investicine įmone.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų uždrausti komisinį atlygį už visas konsultacijas dėl investavimo, nes dėl jo kyla rimtas 
interesų konfliktas tarp investicijų konsultanto ir kliento. Be to, reikia spręsti vidaus 
atlyginimo (už konsultacijas ir pardavimus) tvarkos klausimą ir draudimą mokėti komisinį 
atlygį taip pat taikyti visoms konsultavimų rūšims.

Pakeitimas 772
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės darbuotojų, atstovų ar 
kitų susijusių investicinių įmonių 
atlyginimo tvarka netrukdytų jai siekti 
didžiausios klientų naudos. Valstybės 
narės užtikrina, kad darbuotojams, kurie 
mažmeniniams klientams teikia 
konsultacijas dėl finansinių priemonių ar 
jiems parduoda finansines priemones, 
įmonės teikiamas atlygis nedarytų 
poveikio jų objektyvumui duodant 
tinkamą rekomendaciją ar parduodant 
produktą, ar pateikiant teisingą, aiškią ir 
neklaidinančią informaciją. Tokiais 
atvejais atlygis nepriklauso tik nuo 
pardavimų tikslų ar įmonės pajamų iš 
konkrečios finansinės priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią dalį valstybės narės gali imtis veiksmų dėl įmonėse taikomos atlyginimo tvarkos 
siekdamos užkirsti kelią šališkumui teikiant klientams konsultacijas ir parduodant jiems 
finansines priemones. Neturėtų būti leidžiama taikyti atlyginimo planus, pvz., premijas už 
reikšmingus konkrečios finansinės priemonės pardavimus, kai dėl jų kyla rizika, jog 
investicinė įmonė klientams teiks netinkamas rekomendacijas ar parduos netinkamų produktų 
ar paslaugų.

Pakeitimas 773
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a. Investicinė įmonė neturi siūlyti ar 
mokėti jokių mokesčių, komisinių atlygių 
ar piniginės arba nepiniginės naudos kitai 
investicinei įmonei ar trečiajai šaliai už 
tos kitos įmonės teikiamas konsultacijas, 
pardavimus ar finansinių priemonių 
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valdymo paslaugas mažmeniniams 
klientams, ar bet kokias glaudžiai 
susijusias paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

JK įvedė aukštesnius vartotojų apsaugos standartus Mažmeninio platinimo apžvalgos forma. 
Siekiant ES bendrosios rinkos interesų ir siekiant užtikrinti apsaugą visiems ES piliečiams bei 
vienodas veiklos sąlygas finansų konsultantams, reikėtų visoje FPRD taikyti šiuos aukštesnius 
standartus.

Pakeitimas 774
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a. Investicinė įmonė, mažmeniniams 
klientams teikianti konsultacijas dėl 
finansinių priemonių ar parduodanti 
jiems finansines priemones, užtikrina, jog 
ji neatlygins savo darbuotojams ir 
nevertins jų darbo tokiu būdu, kad būtų 
pakenkta jos pareigai siekti didžiausios 
klientų naudos. Visų pirma, ji netaiko 
jokios atlyginimo ar kitos tvarkos, pagal 
kurią darbuotojai gaudami naudą būtų 
skatinami mažmeniniam klientui 
rekomenduoti konkrečią finansinę 
priemonę, kai įmonė negalėtų pasiūlyti 
kitos, geriau kliento poreikius 
atitinkančios finansinės priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgta į Finansinių paslaugų institucijos pasiūlymą.
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Pakeitimas 775
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a. Investicinė įmonė, mažmeniniams 
klientams teikianti konsultacijas dėl 
finansinių priemonių ar parduodanti 
jiems finansines priemones, užtikrina, jog 
ji neatlygins savo darbuotojams ir 
nevertins jų darbo tokiu būdu, kad būtų 
pakenkta jos pareigai siekti didžiausios 
klientų naudos. Visų pirma, ji netaiko 
jokios atlyginimo ar kitos tvarkos, pagal 
kurią darbuotojai gaudami naudą būtų 
skatinami mažmeniniam klientui 
rekomenduoti konkrečią finansinę 
priemonę, kai įmonė negalėtų pasiūlyti 
kitos, geriau kliento poreikius 
atitinkančios finansinės priemonės.

Or. en

Pakeitimas 776
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kai investicinė paslauga siūloma kartu 
su kita paslauga ar produktu kaip paketo 
dalis arba kaip to paties susitarimo ar 
paketo sudarymo sąlyga, investicinė 
įmonė informuoja klientą apie tai, ar 
atskiras paketo sudedamąsias dalis galima 
įsigyti atskirai ir atskirai pateikia 
kiekvienos sudedamosios dalies įkainius ir 
mokesčius.

Išbraukta.

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
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pirma nurodomos situacijos, kai 
kryžminės prekybos metodai neatitinka 1 
dalies nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Labai sudėtinga užtikrinti atitikimą EVPRI gairių reikalavimams ir, turint mintyje ekonominį 
veiksmingumą, šie reikalavimai nepateisinamai neproporcingi, kad galima būtų užtikrinti 
didesnį skaidrumą.

Pakeitimas 777
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kai investicinė paslauga siūloma kartu 
su kita paslauga ar produktu kaip paketo 
dalis arba kaip to paties susitarimo ar 
paketo sudarymo sąlyga, investicinė 
įmonė informuoja klientą apie tai, ar 
atskiras paketo sudedamąsias dalis galima 
įsigyti atskirai ir atskirai pateikia 
kiekvienos sudedamosios dalies įkainius ir 
mokesčius.

Išbraukta.

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai 
kryžminės prekybos metodai neatitinka 1 
dalies nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 778
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai investicinė paslauga siūloma kartu su
kita paslauga ar produktu kaip paketo dalis 
arba kaip to paties susitarimo ar paketo 
sudarymo sąlyga, investicinė įmonė 
informuoja klientą apie tai, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos 
sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius.

Kai investicinė paslauga siūloma kartu su 
kita paslauga ar produktu kaip paketo dalis 
arba kaip to paties susitarimo ar paketo 
sudarymo sąlyga, investicinė įmonė 
informuoja klientą apie tai, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos 
sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius. 
Investiciniai produktai negali būti 
parduodami bendrai su kitais 
investiciniais produktais, indėliais ar 
finansinėmis paslaugomis, išskyrus 
einamąją sąskaitą ar vertybinių popierių 
sąskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgta į Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymą.

Pakeitimas 779
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai investicinė paslauga siūloma kartu su 
kita paslauga ar produktu kaip paketo dalis 
arba kaip to paties susitarimo ar paketo 
sudarymo sąlyga, investicinė įmonė 
informuoja klientą apie tai, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos 
sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius.

Kai investicinė paslauga siūloma kartu su 
kita paslauga ar produktu kaip paketo dalis 
arba kaip to paties susitarimo ar paketo 
sudarymo sąlyga, investicinė įmonė 
informuoja klientą apie tai, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos 
sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius. 
Mažmeniniams investuotojams negali būti 
siūlomas produktas, sudarytas iš 
investicinių ir taupymo produktų.

Or. en
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Pakeitimas 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies 
nuostatų.

Vėliausiai iki [] EVPRI, 
bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, 
jungtiniam komitetui padedant parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Visų trijų Europos priežiūros institucijų bendradarbiavimas rengiant gaires yra labai svarbus 
kryžminei prekybai, nes tokiu atveju aiškiai dalyvauja skirtingi finansų sektoriai: draudimo ir 
bankininkystės. (ECB pasiūlymas)

Pakeitimas 781
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies 
nuostatų.

Vėliausiai iki [] EVPRI, 
bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, 
jungtiniam komitetui padedant parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies 
nuostatų.

Or. en
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Pagrindimas

Visų trijų Europos priežiūros institucijų bendradarbiavimas rengiant gaires yra labai svarbus 
kryžminei prekybai, nes tokiu atveju aiškiai dalyvauja skirtingi finansų sektoriai: draudimo ir 
bankininkystės.

Pakeitimas 782
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies
nuostatų.

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies ir 25 
straipsnio nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgta į Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymą.

Pakeitimas 783
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinės įmonės, teikdamos 
investicines ar papildomas paslaugas savo 
klientams, laikytųsi juose nustatytų 
principų. Šiuose deleguotuosiuose 

Išbraukta.
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aktuose atsižvelgiama į:
(a) esamam ar galimam klientui siūlomos 
ar suteiktos paslaugos (-ų) pobūdį, 
sandorių rūšį, objektą, dydį ir dažnumą;
(b) siūlomų ar aptariamų produktų, 
įskaitant 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
skirtingų rūšių finansines priemones ir 
indėlius, pobūdį;
(c) tai, ar esamas arba galimas klientas 
yra mažmeninis klientas, ar profesionalus 
klientas, arba į jų skirstymą į tinkamas 
sandorio šalis laikantis 3 dalies nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ES teikiamos labai įvairios investicinės paslaugos, vertėtų užtikrinti galimybę
valstybėms narėms lanksčiai spręsti skirtumų problemą joms įgyvendinant šią direktyvą. Taigi 
ši priemonė nėra būtina.

Pakeitimas 784
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a. Valstybės narės reikalauja, kad 
asmenys, teikiantys klientams bet kokias 
konsultacijas dėl investavimo ar, jei 
reikia, papildomas paslaugas, turėtų 
pripažinta kvalifikacija pagrįstų tinkamo 
lygio žinių ir kompetencijos.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti minimalų kvalifikacijos, kurią turi turėti finansinių 
produktų pardavėjai, lygį, tačiau tai turėtų būti daroma valstybės narės lygmeniu, nes 
kiekvienoje valstybėje narėje esama didelių investuotojų žinių ir patirties skirtumų.
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Pakeitimas 785
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a. Mažmeniniams investuotojams 
konsultacijas finansų klausimais 
teikiančio konsultanto kvalifikacija turi 
atitikti minimalų ES lygio standartą. 
EVPRI parengia privalomus techninius 
standartus, kuriuose nustatomas 
privalomas pagrindinio sertifikavimo ir 
rengimo programų turinys. EVPRI, 
konsultuodamasi su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis, sutaria, 
kurios iš esamų kvalifikacijų laikomos 
atitinkančiomis šį standartą.

Or. en

Pakeitimas 786
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 a straipsnis
1. Valstybės narės reikalauja, kad vidaus 
prekybos suderinimo sistemą naudojanti 
investicinė įmonė dėl išankstinio leidimo 
kreiptųsi į kompetentingą instituciją. Prieš 
suteikdama tokį leidimą kompetentinga 
institucija užtikrina, kad sistema:
a) būtų investicinės įmonės geriausio 
vykdymo politikos dalis;
b) neteiktų jokiam dalyviui jokių lengvatų 
informacijos teikimo ar pavedimų 
vykdymo atžvilgiu;
c) nebūtų susieta su jokia kita vidaus 



PE489.465v01-00 84/175 AM\901765LT.doc

LT

prekybos suderinimo sistema;
d) užtikrintų kiekvienam dalyviui 
galimybę pasirinkti sandorio šalį, su kuria 
jis susitars dėl jo pavedimų vykdymo;
e) būtų aiškiai nurodyta laikantis 
įsipareigojimų dėl skaidrumo po sandorio 
sudarymo.
Atsižvelgiant į b punktą, jei reikia, ypač 
pasirūpinama, kad investicinės įmonės 
savo sąskaita atliekami pavedimai būtų 
traktuojami tiksliai taip pat, kaip 
trečiosios šalies vardu atliekami 
pavedimai.
EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, kuriuose nustatoma, kokios 
sandorio šalys turi bent nurodyti vidaus 
pavedimų vykdymo sistemas, projektus.
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia ne 
vėliau kaip iki […]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsnį tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus.
__________________
* OL: prašom įrašyti datą.

Or. fr

Pakeitimas 787
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos būtų 
atsakingos už šioje direktyvoje nustatytų 
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investuotojų apsaugos nuostatų 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 788
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24b straipsnis
Kompetentingos institucijos reikalauja, 
kad vidaus prekybos suderinimo sistemos, 
kurioms tenka nustatytas ribas viršijanti 
visų prekybos sistemų vykdomų sandorių 
dalis, būtų paverstos daugiašalėmis 
prekybos sistemomis.
EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, kuriuose nustatomos tų ribų 
apskaičiavimo procedūros, projektus.
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia ne 
vėliau kaip iki […]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsnį tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus.
______________
* OL: prašom įrašyti datą.

Or. fr

Pakeitimas 789
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 b straipsnis
Valstybės narės gali be kompetentingų 
institucijų įsteigti nepriklausomas 
įstaigas, kurios stebėtų rinkas ir tvirtintų 
mažmeniniams investuotojams skirtų 
produktų tinkamumą.

Or. en

Pakeitimas 790
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikdama konsultaciją dėl investavimo 
arba valdydama portfelį, investicinė įmonė 
gauna visą būtiną informaciją apie esamo 
ar galimo kliento žinias ir patirtį 
konkretaus produkto ar paslaugos 
investicijų srityje, jo finansinę padėtį ir 
investicinius tikslus, leidžiančią įmonei 
rekomenduoti esamam ar galimam klientui 
jam tinkančias investicines paslaugas ir 
finansines priemones.

1. Teikdama informaciją apie produktus,
konsultaciją dėl investavimo arba 
valdydama portfelį, investicinė įmonė 
gauna visą būtiną informaciją apie esamo 
ar galimo kliento žinias ir patirtį 
konkretaus produkto ar paslaugos 
investicijų srityje, jo finansinę padėtį, 
įskaitant kreditinius įsipareigojimus, jo 
dabartinę pozicijos riziką, ekonominių 
nuostolių prisiėmimą, ir investicinius 
tikslus, leidžiančią įmonei rekomenduoti 
esamam ar galimam klientui jam tinkančias 
investicines paslaugas ir finansines 
priemones.

Vėliausiai iki […]* EVPRI parengia 
gaires dėl būtiniausios iš kliento gautinos 
informacijos ir dėl finansinės priemonės 
ar paslaugos tinkamumo įvertinimo.
_________________
*OL: prašom įrašyti datą: …

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgta į Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymą.

Pakeitimas 791
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikdama konsultaciją dėl investavimo 
arba valdydama portfelį, investicinė įmonė 
gauna visą būtiną informaciją apie esamo 
ar galimo kliento žinias ir patirtį 
konkretaus produkto ar paslaugos 
investicijų srityje, jo finansinę padėtį ir 
investicinius tikslus, leidžiančią įmonei 
rekomenduoti esamam ar galimam klientui 
jam tinkančias investicines paslaugas ir 
finansines priemones.

1. Teikdama konsultaciją dėl investavimo 
arba valdydama portfelį, investicinė įmonė 
gauna visą būtiną informaciją apie esamo 
ar galimo kliento žinias ir patirtį 
konkretaus produkto ar paslaugos 
investicijų srityje, jo finansinę padėtį ir 
investicinius tikslus (įskaitant jo 
priimtinas rizikos ribas), leidžiančią 
įmonei rekomenduoti esamam ar galimam 
klientui jam tinkančias investicines 
paslaugas ir finansines priemones.

Or. en

Pakeitimas 792
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Teikdama informaciją apie 
produktus, konsultacijas dėl investavimo 
ar portfelio valdymo paslaugas investicinė 
įmonė įrodo, jog parduodamas produktas 
iš visų produktų geriausiai atitinka kliento 
poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 793
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 b. Teikdama informaciją apie 
produktus, konsultacijas dėl investavimo 
ar portfelio valdymo paslaugas investicinė 
įmonė įvertina, ar kuri nors investicija yra 
tinkama klientui, ypač kai klientas turi 
nepadengtų paskolų įsipareigojimų. Jei 
investicija laikoma netinkama tuo 
momentu, investicinė įmonė pateikia 
klientui perspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 794
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad teikdama 
investicines paslaugas, nenurodytas 
1 dalyje, investicinė įmonė paprašytų 
esamo ar galimo kliento pateikti 
informaciją apie jo žinias ir patirtį 
konkretaus siūlomo ar reikalaujamo 
produkto ar paslaugos investicijų srityje, 
leidžiančią investicinei įmonei įvertinti, ar 
klientui yra tinkama investicinė paslauga ar 
numatytas teikti produktas.

Valstybės narės užtikrina, kad teikdama 
investicines paslaugas, nenurodytas 
1 dalyje, investicinė įmonė paprašytų 
esamo ar galimo kliento pateikti 
informaciją apie jo žinias ir patirtį 
konkretaus siūlomo ar reikalaujamo 
produkto ar paslaugos investicijų srityje, 
leidžiančią investicinei įmonei įvertinti, ar 
klientui yra tinkama investicinė paslauga ar 
numatytas teikti produktas. Tai netaikoma 
finansinių priemonių saugojimo ir 
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administravimo paslaugoms, kaip 
nurodyta I priedo A skyriaus 9 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 795
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėliausiai iki […]* EVPRI parengia 
gaires dėl būtiniausios informacijos, 
kurios bus prašoma, apie jo žinias ir 
patirtį investicijų srityje, susijusioje su 
konkrečiu siūlomu ar reikalaujamu 
produktu ar paslauga, ir dėl produkto ar 
paslaugos tinkamumo įvertinimo 
atsižvelgiant į kliento žinias ir patirtį.
___________________
*OL: prašom įrašyti datą: …

Or. en

Pakeitimas 796
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės, teikiančios produktų 
paketus taikydamos kryžminės prekybos 
tvarką pagal 24 straipsnio 7 dalį, atskirai 
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įvertintų kiekvieno produkto bei viso 
paketo tinkamumą investuotojui.

Or. en

Pakeitimas 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines paslaugas, 
susidedančias tik iš kliento pavedimų 
vykdymo ar priėmimo ir perdavimo, 
teikiant ar neteikiant pagalbinių paslaugų , 
išskyrus pagalbines paslaugas, nurodytas 
1 priedo B skirsnio 1 punkte , 
vadovaudamosi 2 dalimi, šias investicines 
paslaugas klientams teiktų 
nereikalaudamos pateikti informaciją arba 
priimti sprendimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų:

Valstybės narės leidžia, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines paslaugas, 
susidedančias tik iš kliento pavedimų 
vykdymo ar priėmimo ir perdavimo, 
teikiant ar neteikiant pagalbinių paslaugų, 
vadovaudamosi 2 dalimi, šias investicines 
paslaugas klientams teiktų 
nereikalaudamos pateikti informaciją arba 
priimti sprendimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 798
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines paslaugas, 
susidedančias tik iš kliento pavedimų 
vykdymo ar priėmimo ir perdavimo, 
teikiant ar neteikiant pagalbinių paslaugų , 
išskyrus pagalbines paslaugas, nurodytas 
1 priedo B skirsnio 1 punkte , 
vadovaudamosi 2 dalimi, šias investicines 

Valstybės narės leidžia, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines paslaugas, 
susidedančias tik iš kliento pavedimų 
vykdymo ar priėmimo ir perdavimo, 
teikiant ar neteikiant pagalbinių paslaugų, 
vadovaudamosi 2 dalimi, šias investicines 
paslaugas klientams teiktų 
nereikalaudamos pateikti informaciją arba 
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paslaugas klientams teiktų 
nereikalaudamos pateikti informaciją arba 
priimti sprendimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų:

priimti sprendimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 799
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines paslaugas, 
susidedančias tik iš kliento pavedimų 
vykdymo ar priėmimo ir perdavimo, 
teikiant ar neteikiant pagalbinių paslaugų , 
išskyrus pagalbines paslaugas, nurodytas 
1 priedo B skirsnio 1 punkte , 
vadovaudamosi 2 dalimi, šias investicines 
paslaugas klientams teiktų 
nereikalaudamos pateikti informaciją arba 
priimti sprendimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų:

Valstybės narės leidžia, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines paslaugas, 
susidedančias tik iš kliento pavedimų 
vykdymo ar priėmimo ir perdavimo, 
teikiant ar neteikiant pagalbinių paslaugų, 
vadovaudamosi 2 dalimi, šias investicines 
paslaugas klientams teiktų 
nereikalaudamos pateikti informaciją arba 
priimti sprendimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tikslo užtikrinti vienodas veiklos sąlygas paskolų arba kreditų 
teikimo srityje. Pagal pirminį pasiūlymą trečiosios šalys galėtų teikti tokius kreditus klientams 
netaikydamos įpareigojimų, nustatytų šiame straipsnyje.

Pakeitimas 800
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) minimos paslaugos yra susijusios su bet 
kuriomis iš toliau nurodytų finansinių 
priemonių:

a) paslaugos nesusijusios su finansinėmis 
priemonėmis, kurios dėl to, kad apima ne 
biržos išvestines finansines priemones, 
kad jose pateikta struktūra ar kad jos 
laikomos nelikvidžiomis, sudaro sunkumų 
klientui suprasti susijusią riziką.

Or. en

Pakeitimas 801
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos, išskyrus ne KIPVPS 
kolektyvinio investavimo subjektų akcijas 
ir akcijas, kurios apima išvestinę 
finansinę priemonę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 802
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos, išskyrus ne KIPVPS 

1. akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos,
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kolektyvinio investavimo subjektų akcijas 
ir akcijas, kurios apima išvestinę 
finansinę priemonę;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, 
taikomos bendros ES taisyklės, susijusios su informacijos skelbimu, pagrindinių faktų 
atskleidimu, arba joms taikomos konkrečios rizikos valdymo ir indėlių priėmimo priemonės 
(KIPVPS ir AIF), šie produktai turi būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos, išskyrus ne KIPVPS 
kolektyvinio investavimo subjektų akcijas 
ir akcijas, kurios apima išvestinę 
finansinę priemonę;

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos;

Or. en

Pagrindimas

Biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, jau taikomi ES 
teisės aktai dėl pagrindinės informacijos atskleidimo arba rizikos valdymo nuostatos. Dėl šios 
priežasties šie produktai turėtų būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 804
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos, išskyrus ne KIPVPS 
kolektyvinio investavimo subjektų akcijas
ir akcijas, kurios apima išvestinę finansinę 
priemonę;

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos, išskyrus akcijas, kurios 
apima išvestinę finansinę priemonę;

Or. en

Pakeitimas 805
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos, išskyrus ne KIPVPS 
kolektyvinio investavimo subjektų akcijas 
ir akcijas, kurios apima išvestinę finansinę 
priemonę;

i) akcijomis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios šalies rinkoje, arba DPS, jei tai 
yra įmonių akcijos, išskyrus ne KIPVPS 
kolektyvinio investavimo subjektų akcijas 
ir akcijas, kurios apima išvestinę finansinę 
priemonę, nebent toji išvestinė finansinė 
priemonė nedidina rizikos investuotojui;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tikslo užtikrinti, kad išvestinė finansinė priemonė nedidintų rizikos 
investuotojui.

Pakeitimas 806
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) obligacijomis ar kitos formos skolos 
vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba 
DPS, išskyrus tuos, kurie apima išvestinę 
finansinę priemonę arba struktūrą, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) obligacijomis ar kitos formos skolos 
vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba 
DPS, išskyrus tuos, kurie apima išvestinę 
finansinę priemonę arba struktūrą, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

ii) obligacijomis ar kitos formos skolos 
vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba 
DPS;

Or. en

Pagrindimas

Biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, jau taikomi ES 
teisės aktai dėl pagrindinės informacijos atskleidimo arba rizikos valdymo nuostatos. Dėl šios 
priežasties šie produktai turėtų būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 808
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) obligacijomis ar kitos formos skolos 
vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba 
DPS, išskyrus tuos, kurie apima išvestinę 
finansinę priemonę arba struktūrą, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

2. obligacijomis ar kitos formos skolos 
vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba 
DPS, kuriems buvo išleistas prospektas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, 
taikomos bendros ES taisyklės, susijusios su informacijos skelbimu, pagrindinių faktų 
atskleidimu, arba joms taikomos konkrečios rizikos valdymo ir indėlių priėmimo priemonės 
(KIPVPS ir AIF), šie produktai turi būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 809
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) obligacijomis ar kitos formos skolos 
vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba 
DPS, išskyrus tuos, kurie apima išvestinę 
finansinę priemonę arba struktūrą, dėl 
kurios klientui sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką;

(ii) obligacijomis ar kitos formos skolos 
vertybiniais popieriais, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
lygiavertėje trečiosios šalies rinkoje arba 
DPS, išskyrus tuos, kurie apima išvestinę 
finansinę priemonę arba struktūrą, dėl 
kurios klientui būtų sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką, arba jei išvestinė 
finansinė priemonė nedidina rizikos 
investuotojui;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tikslo užtikrinti, kad išvestinė finansinė priemonė nedidintų rizikos 
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investuotojui.

Pakeitimas 810
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pinigų rinkos priemonėmis, išskyrus 
tas , kurios apima išvestines finansines
priemones arba struktūrą, dėl kurios 
klientui sunku suprasti su tuo susijusią 
riziką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 811
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio trečios dalies pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pinigų rinkos priemonėmis, išskyrus 
tas , kurios apima išvestines finansines
priemones arba struktūrą, dėl kurios 
klientui sunku suprasti su tuo susijusią 
riziką;

3. pinigų rinkos priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, 
taikomos bendros ES taisyklės, susijusios su informacijos skelbimu, pagrindinių faktų 
atskleidimu, arba joms taikomos konkrečios rizikos valdymo ir indėlių priėmimo priemonės 
(KIPVPS ir AIF), šie produktai turi būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 812
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pinigų rinkos priemonėmis, išskyrus 
tas , kurios apima išvestines finansines
priemones arba struktūrą, dėl kurios 
klientui sunku suprasti su tuo susijusią 
riziką;

iii) pinigų rinkos priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, jau taikomi ES 
teisės aktai dėl pagrindinės informacijos atskleidimo arba rizikos valdymo nuostatos. Dėl šios 
priežasties šie produktai turėtų būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 813
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pinigų rinkos priemonėmis, išskyrus 
tas , kurios apima išvestines finansines 
priemones arba struktūrą, dėl kurios 
klientui sunku suprasti su tuo susijusią 
riziką;

iii) pinigų rinkos priemonėmis, išskyrus 
tas, kurios apima išvestines finansines 
priemones arba struktūrą, dėl kurios 
klientui būtų sunku suprasti su tuo 
susijusią riziką, arba jei išvestinė 
finansinė priemonė nedidina rizikos 
investuotojui;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tikslo užtikrinti, kad išvestinė finansinė priemonė nedidintų rizikos 
investuotojui.
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Pakeitimas 814
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kol nėra priimta sprendimo dėl tam tikrų KIPVPS produktų tinkamumo mažmeniniams 
investuotojams, tinkamumo kriterijaus taikymo išimtis turėtų būti įtraukta į 25 straipsnio 
3 dalies v punktą. Mums tenka užduotis persvarstant KIPVPS direktyvą pateikti KIPVPS 
apibrėžtį, kuri užtikrintų visų KIPVPS tinkamumą mažmeniniams investuotojams.

Pakeitimas 815
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kompleksinio ir nekompleksinio produkto sąvoka neatitinka KIPVPS tikrovės.

Pakeitimas 816
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 817
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS;

Or. en

Pakeitimas 818
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS;

Or. en
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Pagrindimas

Jei tam tikri KIPVPS toliau savaime nebūtų laikomi nekompleksiniais, labai sėkminga 
KIPVPS kategorija galėtų prarasti ES nepriklausančių valstybių reguliavimo institucijų ir 
investuotojų pasitikėjimą, nes jie galėtų būti laikomi netinkamais mažmeniniams 
investuotojams. Tai galėtų paveikti ir Europos investuotojų pasitikėjimą KIPVPS. 
Sudėtingumas nėra lygus rizikai. Priešingai, dėl daugelio KIPVPS būdingų ypatybių mažėja 
rizika investuotojams, kuri yra aukšta standartinių finansinių priemonių, kaip antai akcijų ir 
obligacijų, atveju.

Pakeitimas 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS;

Or. en

Pakeitimas 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS;

Or. en

Pagrindimas

KIPVPS skirstymas į kategorijas keltų abejonių dėl KIPVPS sistemos patikimumo. 
Sudėtingumas, atsiradantis atnaujinus turto valdymą, nebūtinai sukelia didesnę riziką iš 
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investicijų rezultatų perspektyvos. Todėl reikėtų kreipti dėmesį ne į patį sudėtingumą, o į tai, 
ar klietams sunku suvokti kylančią riziką. Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas dabartinėje 
KIPVPS programoje, o ne FPRD.

Pakeitimas 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS;

Or. en

Pagrindimas

Biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, jau taikomi ES 
teisės aktai dėl pagrindinės informacijos atskleidimo arba rizikos valdymo nuostatos. Dėl šios 
priežasties šie produktai turėtų būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 822
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS;

Or. de

Pagrindimas

Pagal apibrėžtį KIPVPS yra nekompleksinės finansinės priemonės. Jos atitinka visus 
susijusius reikalavimus pagal FPRD įgyvendinimo direktyvos 38 straipsnyje pateiktą 
apibrėžtį ir šiuo metu apie jas teikiama pagrindinė informacija investuotojui siekiant 
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užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą.  Bet kokia fondų diferenciacija sukelia nereikalingų 
biurokratinių kliūčių ir susilpnina KIPVPS kategoriją, tačiau neužtikrina geresnės 
investuotojų apsaugos.

Pakeitimas 823
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS ,
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS,
kaip nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

4. akcijomis arba vienetais KIPVPS arba 
AIF, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2011/61/ES, kai jie siūlomi 
mažmeniniams investuotojams;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, 
taikomos bendros ES taisyklės, susijusios su informacijos skelbimu, pagrindinių faktų 
atskleidimu, arba joms taikomos konkrečios rizikos valdymo ir indėlių priėmimo priemonės 
(KIPVPS ir AIF), šie produktai turi būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 824
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, kaip 
nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS, 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, kaip 
nurodyta Komisijos reglamento 583/2010 
36 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, ir 
kitais KIPVPS, grindžiamais sudėtingais 
portfelio valdymo metodais;

Or. en
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Pagrindimas

Ne tik struktūrizuotieji KIPVPS, bet ir KIPVPS, grindžiami sudėtingais portfelio valdymo 
metodais, turėtų būti laikomi kompleksinėmis finansinėmis priemonėmis, nes KIPVPS 
struktūra iš esmės leidžia joms būti kompleksinėmis, kaip kitos struktūruotos priemonės.

Pakeitimas 825
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) akcijomis arba vienetais  KIPVPS , 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, kaip 
nurodyta Reglamento 583/2010 36 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

iv) akcijomis arba vienetais KIPVPS, 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, kaip 
nurodyta Komisijos reglamento (ES)
583/2010 36 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, kurie neatitinka Komisijos 
direktyvos 2006/73/EB 38 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 826
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kitomis nekompleksinėmis finansinėmis 
priemonėmis kaip numatyta šioje dalyje .

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 827
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa a punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kitomis nekompleksinėmis finansinėmis 
priemonėmis kaip numatyta šioje dalyje .

5. kitomis panašiomis biržinėmis
finansinėmis priemonėmis, kurių 
akcijomis prekiaujama reguliuojamose 
rinkose arba DPS, kuriems buvo išleistas 
prospektas, kaip numatyta šioje dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi biržinėms priemonėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, 
taikomos bendros ES taisyklės, susijusios su informacijos skelbimu, pagrindinių faktų 
atskleidimu, arba joms taikomos konkrečios rizikos valdymo ir indėlių priėmimo priemonės 
(KIPVPS ir AIF), šie produktai turi būti prieinami investuotojams.

Pakeitimas 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) kitomis nekompleksinėmis finansinėmis 
priemonėmis kaip numatyta šioje dalyje .

v) kitomis finansinėmis priemonėmis, 
įskaitant struktūrizuotuosius KIPVPS ir 
ne KIPVPS akcijas, kurios, investicinės 
įmonės vertinimu, yra nekompleksinės.

Or. en

Pagrindimas

Būtų tinkama atlikti finansinės priemonės sudėtingumo testą kiekvienu atskiru atveju, o ne jas 
visas laikyti kompleksinėmis.

Pakeitimas 829
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė veda apskaitą, į kurią
įtraukiamas dokumentas ar dokumentai, 
nustatantys šalių teises ir pareigas, dėl 
kurių susitarė įmonė ir klientas, bei kitos 
sąlygos, pagal kurias įmonė teiks 
paslaugas klientui. Sutarties šalių teisės ir 
pareigos gali būti įtrauktos pateikiant 
nuorodą į kitus dokumentus ar teisės 
aktus.

4. Kai investavimo paslauga susijusi su 
konsultacija dėl investavimo kompleksinio 
produkto klausimu, kaip nurodyta 
3 dalyje. a) kurią pasirašė klientas,
investicinė įmonė periodiškai teikia
klientui nuolatinį tokios finansinės 
priemonės priimtinumo arba tinkamumo 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 830
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 
suteiktą paslaugą. Kai taikoma, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat  turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų, investicinė įmonė sukonkretina, 
kaip teikiamos konsultacijos atitinka 
kliento asmenines savybes.

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 
suteiktą paslaugą. Portfelio valdymo 
paslaugos atveju arba jei ta investicinė 
įmonė siūlo tokią paslaugą ir sudaro jos 
teikimo sutartį su klientais, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams apie atitinkamų
finansinių priemonių įvykdymą ir 
periodiškas rekomenduojamų finansinių 
proemonių tinkamumo įvertinimas. Kai 
taikoma, šiose ataskaitose turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų pagal 24 straipsnio 3 dalį, 
investicinė įmonė nurodo, kaip teikiamos 
konsultacijos atitinka kliento preferencijas, 
poreikius ir kitas asmenines savybes.

Or. en
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Pagrindimas

Iš šio teksto aišku, kad ši paslauga turi būti teikiama portfelio valdymo paslaugos arba 
konsultacijų dėl investicijų atveju, jei ją teikia investicinė įmonė savo klientams ir jei jie 
aškiai su tuo sutinka. Sutinka, kad teikdama konsultacijas dėl investicijų investicinė įmonė 
privalo konkrečiai nurodyti, kaip teikiamos konsultacijos atitinka kliento savybes. Taip pat 
turėtų būti paaiškinta, kad reikia įtraukti kliento preferencijas ir poreikius.

Pakeitimas 831
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 
suteiktą paslaugą. Kai taikoma, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat  turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų, investicinė įmonė sukonkretina, 
kaip teikiamos konsultacijos atitinka 
kliento asmenines savybes.

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 
suteiktą paslaugą. Jei konsultavimo 
paslaugos teikiamos periodiškai, įmonės 
informuoja klientus apie pranešimų 
dažnumą. Kai taikoma, šiose ataskaitose 
turi būti nurodytos išlaidos, susijusios su 
kliento naudai sudarytais sandoriais ir 
suteiktomis paslaugomis. Teikdama 
konsultacijas dėl investicijų pagal 
24 straipsnio 3 dalį, investicinė įmonė
nurodo, kaip teikiamos konsultacijos 
atitinka kliento asmenines savybes.

Or. en

Pakeitimas 832
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas raštu arba 
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suteiktą paslaugą. Kai taikoma, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat  turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų, investicinė įmonė sukonkretina, 
kaip teikiamos konsultacijos atitinka 
kliento asmenines savybes.

ilgalaikėje laikmenoje apie klientams 
suteiktą paslaugą. Kai taikoma, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Jei į paslaugą įėjo 
pardavimo sutarties sudarymas, 
ataskaitoje nurodoma, ar pardavimas 
atitiko investicinės įmonės vidinį 
pardavimų tikslą. Teikdama konsultacijas 
dėl investicijų, investicinė įmonė 
sukonkretina, kaip teikiamos konsultacijos 
atitinka kliento asmenines savybes.

EVPRI vėliausiai iki […]* parengia 
klientui teiktinų atitinkamų ataskaitų 
turinio ir formos gaires.
_________________
*OL prašom įrašyti datą: …

Or. en

Pakeitimas 833
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 
suteiktą paslaugą. Kai taikoma, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat  turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų, investicinė įmonė sukonkretina, 

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas raštu apie 
klientams suteiktą paslaugą. Kai taikoma, 
šiose ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų, investicinė įmonė nurodo, kaip 



AM\901765LT.doc 109/175 PE489.465v01-00

LT

kaip teikiamos konsultacijos atitinka 
kliento asmenines savybes.

teikiamos konsultacijos atitinka kliento 
asmenines savybes.

Or. en

Pakeitimas 834
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Atsižvelgdamos į susijusių finansinių 
priemonių rūšį ir sudėtingumą ir į 
klientui teikiamos paslaugos pobūdį, 
valstybės narės leidžia investicinėms 
įmonėms teikti metinius pranešimus 
klientams standartine forma.

Or. en

Pakeitimas 835
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama deleguotųjų aktų 
pagal 94 straipsnį forma priimti 
priemones , kuriomis užtikrinama, kad 
investicinės įmonės, teikdamos investicines 
ar papildomas paslaugas savo klientams, 
laikytųsi jose nustatytų principų.

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomos 
priemonės, kuriomis užtikrinama, kad 
investicinės įmonės, teikdamos investicines 
ar papildomas paslaugas savo klientams, 
laikytųsi juose nustatytų principų.

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 prašom įrašyti datą: …

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, todėl jo turėtų imtis EVPRI.

Pakeitimas 836
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a. Kai klientui teikiama konsultacija dėl 
investicijų, o dėl šios konsultacijos 
patarėjui skiriama paskata, patarėjas 
reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per 
metus, informuoja kiekvieną klientą apie 
jo gautos paskatos pobūdį ir apimtį ir apie 
atitinkamus su atitinkamu klientu 
susijusius užsakymus.

Or. en

Pakeitimas 837
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina finansinių priemonių,
apimančių struktūrą, dėl kurios klientui 
sunku suprasti susijusią riziką, vertinimo
gaires, kaip numatyta 3 dalies a punkte.

7. Vėliausiai iki [18 mėnesių] EVPRI 
parengia ir periodiškai atnaujina
techninius finansinių priemonių, kurios 
apima išvestinę finansinę priemonę arba
struktūrą, dėl kurios mažmeniniam 
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investuotojui tampa labai sudėtinga ją 
suvokti ir nuspręsti, kuri iš jų galėtų 
patekti į šioje dalyje minėtą struktūrą, 
išskyrus KIPVPS, vertinimo standartus, 
kaip apibrėžta 3 dalyje. Šiame įvertinime 
EVPRI atsižvelgia į tai, ar kiekvieno iš šių 
produktų sudėtingumas sumažina riziką 
investuotojams, palyginti su produktais, 
apibrėžtais 3 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turi būti suteikiama galimybė atnaujinti produktų sąrašą pagal 25 straipsnio 3 dalį 
atsižvelgiant į rizikos kriterijus. Minėtiesiems produktų sąrašams taikomi konkretūs ES 
reglamentai. KIPVPS reglamento pakeitimai turėtų būti padaryti, kai netrukus bus 
persvarstoma jų speciali tvarka. Be to, sudėtingumas ne visada reiškia didesnę riziką.

Pakeitimas 838
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina finansinių priemonių,
apimančių struktūrą, dėl kurios klientui 
sunku suprasti susijusią riziką, vertinimo 
gaires, kaip numatyta 3 dalies a punkte.

7. Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina finansinių priemonių,
kurios apima išvestinę finansinę 
priemonę, taip pat struktūrą ar kurios yra 
nelikvidžios, kad būtų galima nustatyti 
riziką, kuriems iš šių produktų galėtų būti 
taikoma 3 dalis, vertinimo techninius 
standartus. Savo vertinime EVPRI 
atsižvelgia į tai, ar dėl kiekvieno iš šių 
produktų sudėtingumo ir (arba) 
nelikvidumo klientui sunku suprasti 
susijusią riziką, kaip numatyta 3 dalies 
a punkte.

Or. en
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Pakeitimas 839
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina finansinių priemonių, 
apimančių struktūrą, dėl kurios klientui 
sunku suprasti susijusią riziką, vertinimo 
gaires, kaip numatyta 3 dalies a punkte.

7. Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina finansinių priemonių, 
apimančių struktūrą, dėl kurios klientui 
sunku suprasti susijusią riziką, vertinimo 
gaires, kaip numatyta 3 dalies a punkte, ir 
KIPVPS, grindžiamų sudėtingais portfelio 
valdymo metodais.

Or. en

Pakeitimas 840
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Investicinė įmonė laikosi reglamento 
dėl mažmeninių investicinių produktų 
paketų nuostatų.

Or. fr

Pakeitimas 841
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 a straipsnis
Įdarbinimo politika ir pagrindinių 

darbuotojų darbo sąlygos
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Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos 24 ir 25 straipsnių 
nuostatų dėl investuotojų apsaugos, 
valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės vykdytų tinkamą 
įdarbinimo politiką ir užtikrintų tinkamas 
darbo sąlygas tiems darbuotojams, kurie 
teikia konsultacijas, paslaugas ir 
parduoda klientams finansinius 
produktus. Šie darbuotojai:
a) yra pakankamai aukštos kvalifikacijos 
ir turi pakankamai žinių apie siūlomas 
paslaugas ir produktus,
b) turi galimybę nuolat dalyvauti 
atitinkamuose mokymuose ir gauti 
naujausią informaciją, susijusią su 
naujomis paslaugomis ir produktais,
c) turi pakankamai laiko ir išteklių, kad 
galėtų teikti suderintus ir išsamius 
patarimus ir suteikti klientams visą 
susijusią informaciją,
d) nesilaiko šališkų pardavimo strategijų, 
kurios remiasi, pavyzdžiui, pernelyg 
aukštais pardavimų tikslais ar pardavimų 
instrukcijomis, kuriose pirmenybė 
teikiama konkrečiai paslaugai ar 
produktui, nes dėl to kiltų paskatų neteikti 
teisingų ir sąžiningų rekomendacijų, 
geriausiai atitinkančių klientų interesus.

Or. en

Pakeitimas 842
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinė įmonė laikosi Reglamento 
(ES) Nr. .../... dėl mažmeninių 
investicinių produktų paketų nuostatų.
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Or. fr

Pakeitimas 843
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 a straipsnis
Mažiausi kompetencijos reikalavimai
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinių įmonių personalas turėtų 
pakankamai žinių ir kompetencijos, kad 
galėtų teikti investicines paslaugas, arba, 
jei tinkama, papildomas paslaugas, 
siekiant vykdyti šios direktyvos 
24 straipsnio reikalavimus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad tinkamas 
žinių ir kompetencijos lygis būtų 
nustatytas remiantis pripažinta 
kvalifikacija arba patirtimi.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės sudarytų savo 
personalui galimybes pakankamai ir 
tinkamai mokytis, kad būtų užtikrinta, jog 
laikomasi šių nuostatų.
4. Valstybės narės viešai skelbia kriterijus, 
kuriuos jos nustato investicinių įmonių 
personalui, kad šis atitiktų kompetencijos 
reikalavimus. Į tokius kriterijus 
įtraukiamas visų pripažįstamų 
kvalifikacijų sąrašas.
5. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
deleguotaisiais aktais priimti priemones, 
pagal kurias konkrečiai nurodomi 1 ir 
2 dalyse pateikti kriterijai ir ypač būtini 
atitinkamų žinių ir kompetencijos 
reikalavimai.

Or. en
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Pagrindimas

Investicines paslaugas teikiantis personalas privalo turėti pakankamo lygio kvalifikaciją. 
Nuolatinis lavinimas ir kompetencijos kėlimas turi būti įmonės atsakomybė. Komisijos 
pasiūlyme dėl Direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės 
2011/0062(COD) siūloma panaši formuluotė. Atsižvelgiant į tai, kad investiciniai produktai 
sudėtingi, Direktyvoje dėl finansinių priemonių rinkų dar aktualiau pateikti kvalifikacijos 
reikalavimus.

Pakeitimas 844
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad, 
vykdydamos pavedimus, investicinės
įmonės imtųsi visų reikalingų veiksmų, 
klientų naudai siekdamos kiek įmanoma
geriausių rezultatų, atsižvelgdamos į 
kainą, išlaidas, greitumą, įvykdymo ir 
apmokėjimo galimybes, dydį, pobūdį ar bet 
kokį kitą veiksnį, susijusį su pavedimo 
įvykdymu. Nepaisant to, gavusi konkretų 
kliento nurodymą, investicinė įmonė vykdo 
pavedimą taip, kaip konkrečiai nurodyta .

1. Valstybės narės reikalauja, kad, 
vykdydamos pavedimus, investicinės 
įmonės gautų geriausią įmanomą kainą. 
Tačiau esant konkrečiam kliento 
reikalavimui investicinės įmonės, 
vykdydamos pavedimus, imasi visų būtinų
veiksmų, kad klientų naudai gautų kiek 
įmanoma geresnius rezultatus, 
atsižvelgdamos į kainą, išlaidas, greitumą, 
įvykdymo ir apmokėjimo galimybes, dydį, 
pobūdį ar bet kokį kitą veiksnį, susijusį su 
pavedimo įvykdymu, taip pat 
atsižvelgdamos į konkretų kliento 
nurodymą.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol geriausių rezultatų principas buvo visiškai neveiksmingas.

Pakeitimas 845
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis



PE489.465v01-00 116/175 AM\901765LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad, 
vykdydamos pavedimus, investicinės 
įmonės imtųsi visų reikalingų veiksmų, 
klientų naudai siekdamos kiek įmanoma 
geriausių rezultatų, atsižvelgdamos į kainą, 
išlaidas, greitumą, įvykdymo ir 
apmokėjimo galimybes, dydį, pobūdį ar bet 
kokį kitą veiksnį, susijusį su pavedimo 
įvykdymu. Nepaisant to, gavusi konkretų 
kliento nurodymą, investicinė įmonė vykdo 
pavedimą taip, kaip konkrečiai nurodyta .

1. Valstybės narės reikalauja, kad, 
vykdydamos pavedimus, investicinės 
įmonės imtųsi visų reikalingų veiksmų, 
klientų naudai siekdamos kiek įmanoma 
geriausių rezultatų, atsižvelgdamos į kainą, 
išlaidas, greitumą, įvykdymo ir 
apmokėjimo galimybes, dydį, pobūdį ar bet 
kokį kitą veiksnį, susijusį su pavedimo 
įvykdymu. Nepaisant to, gavusi konkretų 
kliento nurodymą, investicinė įmonė vykdo 
pavedimą taip, kaip konkrečiai nurodyta .
Kliento vardu įvykdžiusi sandorį 
investicinė įmonė, klientui pareikalavus, 
pateikia informaciją apie tai, kaip buvo 
įvykdytas sandoris ir kurioje prekybos 
vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad optimalaus vykdymo reikalavimai būtų prasmingesni investuotojams, svarbu, 
kad jiems paprašius būtų suteikta informacija apie tai, kada ir kur buvo įvykdyti jų sandoriai.

Pakeitimas 846
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
kiekviena vykdymo vieta nemokamai bent 
kartą per metus viešai skelbtų duomenis, 
susijusius su sandorių vykdymo toje vietoje 
kokybe. Periodinėse ataskaitose pateikiama 
informacija apie kainą ir individualių 
finansinių priemonių sandorių atlikimo 
greitį bei tikimybę.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
kiekviena vykdymo vieta klientų prašymu
bent kartą per metus viešai skelbtų 
duomenis, susijusius su sandorių vykdymo 
toje vietoje kokybe. Periodinėse ataskaitose 
pateikiama informacija apie kainą ir 
individualių finansinių priemonių sandorių 
atlikimo greitį bei tikimybę.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia nuodugniai apsvarstyti duomenų skelbimo sąnaudų ir naudos klientams santykį. 
Vykdymo vieta turi turėti galimybę imti mokestį už duomenis iš klientų, kurie jų prašo.

Pakeitimas 847
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Investicinė įmonė negauna jokio 
atlyginimo ar pranašumo siųsdama 
pavedimus konkrečiai prekybos vietai ar 
bet kokiai kitai prekybos sistemai, ji taip 
pat nenustato tvarkos, pagal kurią 
pavedimai sistemingai būtų siunčiami tam 
tikroms prekybos vietoms, ar bet kokioms 
kitoms prekybos sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Atlyginimas už pavedimų srautus visiškai prieštarauja geriausių rezultatų principui.

Pakeitimas 848
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad kai 
pavedimų vykdymo politikoje numatyta 
galimybė įvykdyti klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos , DPS arba OPS  ribų, 
visų pirma investicinė įmonė praneštų savo 
klientams apie tokią galimybę. Valstybės 
narės reikalauja, kad prieš vykdydamos 

Valstybės narės reikalauja, kad kai 
pavedimų vykdymo politikoje numatyta 
galimybė įvykdyti klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS arba OPS ribų, 
visų pirma investicinė įmonė praneštų savo 
klientams apie tokią galimybę. Valstybės 
narės reikalauja, kad prieš vykdydamos 
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savo klientų pavedimus už reguliuojamos 
rinkos DPS arba OPS  ar DPS ribų, 
investicinės įmonės gautų aiškų išankstinį 
jų sutikimą. Šį sutikimą investicinės 
įmonės gali gauti kaip bendrąjį susitarimą
arba kaip susitarimą dėl konkretaus 
sandorio.

savo klientų pavedimus už reguliuojamos 
rinkos DPS arba OPS ar DPS ribų, 
investicinės įmonės gautų aiškų išankstinį 
jų sutikimą. Šį sutikimą investicinės 
įmonės gauna kaip susitarimą dėl 
konkretaus sandorio. Vykdydama klientų 
pavedimus už reguliuojamos rinkos ar 
DPS ribų investicinė įmonė gauna 
geriausią įmanomą kainą klientams.

Or. en

Pakeitimas 849
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad kai 
pavedimų vykdymo politikoje numatyta 
galimybė įvykdyti klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos , DPS arba OPS
ribų, visų pirma investicinė įmonė praneštų 
savo klientams apie tokią galimybę.
Valstybės narės reikalauja, kad prieš 
vykdydamos savo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos DPS arba OPS  ar 
DPS ribų, investicinės įmonės gautų aiškų 
išankstinį jų sutikimą. Šį sutikimą 
investicinės įmonės gali gauti kaip bendrąjį 
susitarimą arba kaip susitarimą dėl 
konkretaus sandorio.

Valstybės narės reikalauja, kad kai 
pavedimų vykdymo politikoje numatyta 
galimybė įvykdyti klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos arba DPS ribų, visų 
pirma investicinė įmonė praneštų savo 
klientams apie tokią galimybę. Valstybės 
narės reikalauja, kad prieš vykdydamos 
savo klientų pavedimus už reguliuojamos 
rinkos ar DPS ribų, investicinės įmonės 
gautų aiškų išankstinį jų sutikimą. Šį 
sutikimą investicinės įmonės gali gauti 
kaip bendrąjį susitarimą arba kaip 
susitarimą dėl konkretaus sandorio.

Or. en

Pakeitimas 850
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės atliktų savo pavedimų vykdymo 
sistemos ir vykdymo politikos 
veiksmingumo priežiūrą, siekdamos 
nustatyti ir tam tikrais atvejais ištaisyti 
trūkumus. Visų pirma, jos reguliariai 
vertina, ar vykdymo vietos, įtrauktos į 
pavedimų vykdymo politiką, suteikia 
galimybę kliento naudai pasiekti geriausių 
rezultatų ir ar reikalingi vykdymo sistemos 
pakeitimai. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės praneštų klientams 
apie kiekvieną esminį pavedimų vykdymo 
sistemos ar vykdymo politikos pokytį.

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės atliktų savo pavedimų vykdymo 
sistemos ir vykdymo politikos 
veiksmingumo priežiūrą, siekdamos 
nustatyti ir tam tikrais atvejais ištaisyti 
trūkumus, ir bent kas tris mėnesius 
nusiųstų šios priežiūros rezultatus 
kompetentingai institucijai. Visų pirma, 
jos reguliariai vertina, ar vykdymo vietos, 
įtrauktos į pavedimų vykdymo politiką,
suteikia galimybę kliento naudai pasiekti 
geriausių rezultatų ir ar reikalingi vykdymo 
sistemos pakeitimai. Valstybės narės 
reikalauja, kad investicinės įmonės 
praneštų klientams apie kiekvieną esminį 
pavedimų vykdymo sistemos ar vykdymo 
politikos pokytį. Jei investicinių įmonių 
taikoma pavedimų vykdymo politika joms 
vykdant pavedimus už reguliuojamos 
rinkos ar DPS ribų reguliariai neužtikrina 
geriausių galimų rezultatų jų klientams ir 
tai turi reikšmingų pasekmių, valstybės 
narės atšaukia šių įmonių leidimus.

Or. en

Pakeitimas 851
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės kasmet paskelbtų apibendrintą
informaciją apie penkias pagrindines 
vykdymo vietas kiekvienai finansinių 
priemonių rūšiai, kuriose jos vykdė klientų 
pavedimus praėjusiais metais.

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės kas mėnesį paskelbtų informaciją 
apie penkias pagrindines vykdymo vietas
pagal prekybos sandorių kiekį kiekvienai 
finansinių priemonių rūšiai, kuriose jos 
vykdė klientų pavedimus praėjusį mėnesį, 
nurodant su vykdymo kokybe susisjusius 
duomenis ir galimas geresnes kainas už 
šių klientų pavedimų vykdymą šiose 
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vykdymo vietose. Šiuos duomenis 
apskaičiuoja nepriklausomos trečiosios 
šalys.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu sustiprinti investicinių įmonių informacijos atskleidimo tvarką, pagal kurią duomenys 
skelbiami apie penkias pagrindines vykdymo vietas kiekvienai finansinių priemonių rūšiai, 
kuriose jos vykdė klientų pavedimus, numatant dažnesnį duomenų pateikimo intervalą ir 
įtraukiant duomenis apie vykdymo kokybę.

Pakeitimas 852
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės kasmet paskelbtų apibendrintą 
informaciją apie penkias pagrindines 
vykdymo vietas kiekvienai finansinių 
priemonių rūšiai, kuriose jos vykdė klientų 
pavedimus praėjusiais metais.

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės kas mėnesį paskelbtų apibendrintą 
informaciją apie penkias pagrindines 
vykdymo vietas kiekvienai finansinių 
priemonių rūšiai, kuriose jos vykdė klientų 
pavedimus praėjusiais metais. Siekiant 
užtikrinti geriausius rezultatus klientams į 
šią apibendrintą informaciją įtraukiami 
prekybos vietų pasirinkimo kriterijai ir jų 
sandorių vykdymo tvarkos veiksmingumo 
duomenys ir sandorių vykdymo politika.

Or. en

Pagrindimas

Metinė apibendrinta informacija neatitinka investuotojų poreikių. Turi būti prieinama detali 
informacija, kad investuotojai galėtų palyginti įvairių investicinių įmonių siūlomą sandorių 
vykdymo kokybę.

Pakeitimas 853
Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės kasmet paskelbtų apibendrintą 
informaciją apie penkias pagrindines 
vykdymo vietas kiekvienai finansinių 
priemonių rūšiai, kuriose jos vykdė klientų 
pavedimus praėjusiais metais.

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės kasmet paskelbtų apibendrintą 
informaciją apie penkias pagrindines 
vykdymo vietas kiekvienai finansinių 
priemonių rūšiai, kuriose jos vykdė klientų 
pavedimus praėjusiais metais, nebent jos 
laikydamosi geriausios sandorių vykdymo 
politikos vykdo sandorius tik pirminėje 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad sandorius vis dar galima vykdyti tik pirminėje rinkoje, kad nebūtų 
sudaroma papildomų kliūčių smulkiems brokeriams.

Pakeitimas 854
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės kasmet paskelbtų apibendrintą 
informaciją apie penkias pagrindines 
vykdymo vietas kiekvienai finansinių 
priemonių rūšiai, kuriose jos vykdė klientų 
pavedimus praėjusiais metais.

Valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės pareikalavus paskelbtų 
apibendrintą informaciją apie penkias 
pagrindines vykdymo vietas kiekvienai 
finansinių priemonių rūšiai, kuriose jos 
vykdė klientų pavedimus praėjusiais 
metais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nuodugniai apsvarstyti duomenų skelbimo sąnaudų ir naudos klientams santykį. 
Investicinė įmonė turi turėti galimybę imti mokestį už duomenis iš klientų, kurie jų prašo.
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Pakeitimas 855
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės reikalauja, kad, 
klientams prašant, investicinės įmonės 
galėtų įrodyti, jog jos įvykdė jų pavedimus, 
vadovaudamosi įmonės vykdymo politika.

6. Valstybės narės reikalauja, kad, 
klientams prašant, investicinės įmonės 
galėtų įrodyti, jog jos įvykdė jų pavedimus, 
vadovaudamosi įmonės vykdymo politika
ir šia direktyva. Investicinės įmonės 
klientų prašymu atskleidžia klientui 
pardavimo vietos, į kurią buvo siunčiami 
vykdyti kliento pavedimai šešis mėnesius 
prieš pateikiant prašymą, tapatybę, 
sandorių, jei jų susidarė dėl pavedimų, 
laiką, taip pat kitų per tą patį laikotarpį 
įvykdytų sandorių kainą ir apimtį.

Or. en

Pagrindimas

Klientams turi būti sudarytos sąlygos patikrinti jų pavedimų, kuriuos įvykdė investicinė 
įmonė, kokybę.

Pakeitimas 856
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl :

7. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą. Pagal šiuos standartus 
nustatoma:

Or. en
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Pagrindimas

Komisija ir EVPRI neturėtų spręsti tų pačių klausimų.  Kadangi tai daugiau techninis, o ne 
politinis klausimas, jo turėtų imtis EVPRI.

Pakeitimas 857
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
kontroliuotų, kaip investicinės įmonės 
laikosi šioje direktyvoje numatytų 
optimalaus vykdymo nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 858
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl
priemonių, kuriomis reglamentuojama:

3. Siekdama užtikrinti, kad taikant 
investuotojų apsaugos priemones ir 
siekiant sąžiningo bei organizuoto rinkų 
veikimo būtų atsižvelgta į techninę 
finansų rinkų pažangą ir užtikrintas 
vienodas 1 ir 2 dalių taikymas, Komisija 
įgaliojama pagal 94 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis reglamentuojama:

Or. en
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Pagrindimas

Vėl įrašoma originali Komisijos FPRD I pateikta formuluotė, nes tai pagrindinė direktyvos 
nuostata.

Pakeitimas 859
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl
priemonių, kuriomis reglamentuojama:

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą. Pagal šiuos standartus 
nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, todėl EVPRI geriausiai gali pateikti pasiūlymų šiuo klausimu.

Pakeitimas 860
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

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 prašom įrašyti datą: …
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Or. en

Pakeitimas 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės uždraudžia jų teritorijoje 
įregistruotiems įmonių agentams tvarkyti 
klientų pinigus ir (arba) finansines 
priemones.

Valstybės narės gali leisti, remdamosi 
16 straipsnio 6, 8 ir 9 dalių nuostatomis,
jų teritorijoje įregistruotiems įmonių 
agentams investicinės įmonės vardu ir 
atsakomybe tvarkyti klientų pinigus ir
(arba) finansines priemones savo 
teritorijoje arba valstybės narės, 
leidžiančios draudimo agentui tvarkyti 
kliento pinigus, teritorijoje, jei tai –
tarpvalstybinė operacija, jei ta investicinė 
įmonė, kurios vardu agentas veikia, turi 
leidimą tvarkyti klientų pinigus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal FPRD 1 nuostatas valstybė narė turi galimybę leisti įregistruotiems įmonių agentams 
jos teritorijoje tvarkyti klientų pinigus ir (arba) finansines priemones, jei už tuos agentus 
visiškai atsako investicinė įmonė, kurios vardu jie veikia. Tačiau Komisija pasiūlė išbraukti 
šią nuostatą iš dabartinio pasiūlymo. Keletas valstybių narių naudojosi šia veiksmų laisve 
suteikdamos įregistruotiems įmonių agentams teisę taip pat tvarkyti klientų pinigus, ir jos 
neturi jokios neigiamos patirties ar nusiskundimų.

Pakeitimas 862
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1  Įmonių agentai registruojami 
valstybės narės, kurioje jie įsisteigė,

3. Įmonių agentai registruojami valstybės 
narės valstybės registre. EVPRI savo 
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valstybės registre. EVPRI savo interneto 
svetainėje skelbia nuorodas arba saitus į 
pagal šį straipsnį įsteigtus valstybių narių, 
nusprendusių leisti investicinėms įmonėms 
paskirti įmonių agentus, valstybės 
registrus.

interneto svetainėje skelbia nuorodas arba 
saitus į pagal šį straipsnį įsteigtus valstybių 
narių, nusprendusių leisti investicinėms 
įmonėms paskirti įmonių agentus, 
valstybės registrus.

Or. en

Pakeitimas 863
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
registrą tik nustačius, kad jie turi labai 
gerą reputaciją ir tinkamų bendro, 
komercinio ar profesinio pobūdžio žinių, 
leidžiančių jiems esamam ar galimam 
klientui tinkamai perduoti informaciją apie 
siūlomą paslaugą.

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
registrą tik nustačius, kad jie turi
pripažinta kvalifikacija pagrįstų 
pakankamo lygio žinių ir kompetencijos, 
leidžiančios jiems esamam ar galimam 
klientui tinkamai perduoti informaciją apie 
siūlomą paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos dėl investicijų daro didžiulę įtaką žmonių gyvenimui. Todėl įmonių agentai turi 
turėti atitinkamo lygio kvalifikaciją, kad galėtų teikti konsultacijas klientams, kaip investuoti 
savo lėšas.

Pakeitimas 864
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
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registrą tik nustačius, kad jie turi labai gerą 
reputaciją ir tinkamų bendro, komercinio 
ar profesinio pobūdžio žinių, leidžiančių
jiems esamam ar galimam klientui 
tinkamai perduoti informaciją apie siūlomą 
paslaugą.

registrą tik nustačius, kad jie turi labai gerą 
reputaciją ir pripažinta kvalifikacija 
pagrįstų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, leidžiančios jiems esamam 
ar galimam klientui tinkamai perduoti 
informaciją apie siūlomą paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti minimalų kvalifikacijos, kurią turi turėti finansinių 
produktų pardavėjai, lygį, tačiau tai turėtų būti daroma valstybės narės lygmeniu, nes 
kiekvienoje valstybėje narėje esama didelių investuotojų žinių ir patirties skirtumų.

Pakeitimas 865
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
registrą tik nustačius, kad jie turi labai gerą 
reputaciją ir tinkamų bendro, komercinio 
ar profesinio pobūdžio žinių, leidžiančių
jiems esamam ar galimam klientui 
tinkamai perduoti informaciją apie siūlomą 
paslaugą.

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
registrą tik nustačius, kad jie turi labai gerą 
reputaciją ir pripažinta kvalifikacija 
pagrįstų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, leidžiančios jiems esamam 
ar galimam klientui tinkamai perduoti 
informaciją apie siūlomą paslaugą. Įmonių 
agentai privalo reguliariai dalyvauti 
mokymuose siekdami atnaujinti ir 
patvirtinti savo žinias bei kompetenciją.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos dėl investicijų daro didžiulę įtaką žmonių gyvenimui.  Todėl įmonių agentai turi 
turėti atitinkamo lygio kvalifikaciją, kad galėtų teikti konsultacijas klientams, kaip investuoti 
savo lėšas.
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Pakeitimas 866
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
registrą tik nustačius, kad jie turi labai gerą 
reputaciją ir tinkamų bendro, komercinio 
ar profesinio pobūdžio žinių, leidžiančių
jiems esamam ar galimam klientui 
tinkamai perduoti informaciją apie siūlomą 
paslaugą.

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių 
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
registrą tik nustačius, kad jie turi labai gerą 
reputaciją ir pripažinta kvalifikacija 
pagrįstų tinkamo lygio žinių ir 
kompetencijos, leidžiančios jiems esamam 
ar galimam klientui tinkamai perduoti 
informaciją apie siūlomą paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 867
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių
agentus būtų galima įtraukti į valstybės 
registrą tik nustačius, kad jie turi labai 
gerą reputaciją ir tinkamų bendro, 
komercinio ar profesinio pobūdžio žinių, 
leidžiančių jiems esamam ar galimam 
klientui tinkamai perduoti informaciją apie 
siūlomą paslaugą.

Valstybės narės užtikrina, kad įmonių
agentai turi labai gerą reputaciją ir tinkamų 
bendro, komercinio ar profesinio pobūdžio 
žinių, leidžiančių jiems esamam ar 
galimam klientui tinkamai perduoti 
informaciją apie siūlomą paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 868
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
investicinės įmonės gali patikrinti, ar jų 
paskirti įmonės agentai turi gana gerą 
reputaciją ir žinias, kaip nurodyta trečiojoje 
pastraipoje.

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės
įmonės tikrina, ar jų paskirti įmonės 
agentai turi gana gerą reputaciją ir žinias, 
kaip nurodyta trečiojoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 5 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinės įmonės įregistruotiems 
agentams teikia išsamią ir visapusišką 
informaciją apie investicines paslaugas ir 
finansines priemones. Ši informacija 
atnaujinama bent kas ketvirtį, o 
pranešimas pateikiamas vėliausiai po 
60 dienų.
Įmonės agentai privalo pateikti šią 
informaciją klientui ar galimam klientui 
iš anksto, prieš gaunant pavedimus ar 
parduodant finansines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad investuotojai būtų visapusiškai informuoti apie galimus interesų 
konfliktus, itin svarbu, kad investicinės įmonės ir jų agentai būtų visiškai atviri apie tiekėjų ir 
agentų santykius.

Pakeitimas 870
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 
nesilaikydamos 24 (išskyrus 3 dalies), 25
(išskyrus 5 dalies) , 27 ir 28 straipsnio 1 
dalyje nurodytų reikalavimų, taikomų 
šiems sandoriams ar bet kuriai pagalbinei 
paslaugai, tiesiogiai susijusiai su šiais 
sandoriais.

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 
nesilaikydamos 24, 25, 27 straipsniuose ir 
28 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
reikalavimų, taikomų šiems sandoriams ar 
bet kuriai pagalbinei paslaugai, tiesiogiai 
susijusiai su šiais sandoriais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme išplečiama informacijos, kuri privalo būti teikiama tinkamoms sandorio 
šalims, apimtis (24 straipsnio 3 dalis ir 25 straipsnio 5 dalis). Mažmeniniams klientams turi 
būti garantuojama aukščiausio lygio apsauga, tuo tarpu tinkamos sandorio šalys gali pačios 
pasirūpinti savo interesais, pavyzdžiui, jos gali nuspręsti, kokia informacija joms naudinga,
todėl į 30 straipsnį neturėtų būti įtraukiamos nuorodos į 24 ir 25 straipsnius (tai reiškia, kad 
reikia išbraukti ir dalį 25 straipsnio 6 dalies c punkto teksto).

Pakeitimas 871
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 
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nesilaikydamos 24 (išskyrus 3 dalies), 25
(išskyrus 5 dalies) , 27 ir 28 straipsnio 1 
dalyje nurodytų reikalavimų, taikomų 
šiems sandoriams ar bet kuriai pagalbinei 
paslaugai, tiesiogiai susijusiai su šiais 
sandoriais.

nesilaikydamos 24, 25, 27 straipsniuose ir 
28 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
reikalavimų, taikomų šiems sandoriams ar 
bet kuriai pagalbinei paslaugai, tiesiogiai 
susijusiai su šiais sandoriais.

Or. en

Pagrindimas

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Pakeitimas 872
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 
nesilaikydamos 24 (išskyrus 3 dalies), 25
(išskyrus 5 dalies) , 27 ir 28 straipsnio 1 
dalyje nurodytų reikalavimų, taikomų 
šiems sandoriams ar bet kuriai pagalbinei 
paslaugai, tiesiogiai susijusiai su šiais 
sandoriais.

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 
nesilaikydamos 24 (išskyrus 3, 5, 6 ir 7 
dalių), 25 (išskyrus 5 dalies), 27
straipsniuose ir 28 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų reikalavimų, taikomų šiems 
sandoriams ar bet kuriai pagalbinei 
paslaugai, tiesiogiai susijusiai su šiais 
sandoriais.

Or. en
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Pakeitimas 873
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 
nesilaikydamos 24 (išskyrus 3 dalies), 25
(išskyrus 5 dalies) , 27 ir 28 straipsnio 1 
dalyje nurodytų reikalavimų, taikomų 
šiems sandoriams ar bet kuriai pagalbinei 
paslaugai, tiesiogiai susijusiai su šiais 
sandoriais.

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, įgaliotos klientų naudai vykdyti 
pavedimus ir (ar) vykdyti sandorius savo 
sąskaita, ir (ar) priimti ir perduoti 
pavedimus, ir (ar) teikti portfelio valdymo 
paslaugas, gali suvesti tinkamas sandorio 
šalis, kad šios sudarytų sandorius, arba gali 
sudaryti sandorius su jomis, 
nesilaikydamos 24 (išskyrus 3 dalies), 25
(išskyrus 5 dalies), 27 straipsnių ir 28 
straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, 
taikomų šiems sandoriams ar bet kuriai 
pagalbinei paslaugai, tiesiogiai susijusiai su 
šiais sandoriais.

Or. en

Pagrindimas

Portfelio valdymo paslaugas teikiančioms investicinėms įmonėms draudžiama už šias 
paslaugas priimti piniginius mokėjimus iš trečiųjų šalių (nebent tiesiogiai iš investuotojų). 
Pateiktame įpareigojime neatsižvelgta į tai, kad mažmeniniams ir profesionaliems klientams 
paprastai reikia aukštesnio lygio apsaugos palyginti su tinkamomis sandorio šalimis. Taigi 
šio reglamento taikymo sritis turėtų apsiriboti atvejais, kai finansinio portfelio valdymo 
paslaugos teikiamos mažmeniniams ir profesionaliems klientams.

Pakeitimas 874
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje tinkamomis sandorio 
šalimis valstybės narės pripažįsta 

Šiame straipsnyje tinkamomis sandorio 
šalimis valstybės narės pripažįsta 
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investicines įmones, kredito įstaigas, 
draudimo bendroves, KIPVPS ir jų 
valdymo įmones, pensijų fondus ir jų 
valdymo įmones, kitas finansų įstaigas, 
įgaliotas ar reglamentuotas kituose 
Sąjungos  teisės aktuose ar valstybės narės 
nacionaline teise, įmones, atleistas nuo šios 
direktyvos taikymo vadovaujantis 2 
straipsnio 1 dalies k punktu, šalių 
vyriausybes ir atitinkamas jų įstaigas, 
įskaitant valstybės skolą nacionaliniu 
lygmeniu  valdančias valstybės įstaigas, 
centrinius bankus ir viršvalstybines 
organizacijas.

investicines įmones, kredito įstaigas, 
draudimo bendroves, KIPVPS ir jų 
valdymo įmones, pensijų fondus ir jų 
valdymo įmones, kitas finansų įstaigas, 
įgaliotas ar reglamentuotas kituose 
Sąjungos teisės aktuose ar valstybės narės 
nacionaline teise, įmones, atleistas nuo šios 
direktyvos taikymo vadovaujantis 2
straipsnio 1 dalies k punktu, šalių 
vyriausybes ir atitinkamas jų įstaigas, 
įskaitant valstybės skolą nacionaliniu 
lygmeniu valdančias valstybės įstaigas, 
centrinius bankus ir viršvalstybines 
organizacijas. Tačiau jis netaikomas vietos 
savivaldos institucijoms ir regionų 
administravimo institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 875
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirstymas į tinkamas sandorio šalis pagal 
pirmąją pastraipą nepažeidžia tokių 
subjektų teisės reikalauti, kad bendrai arba 
konkrečiame sandoryje jie būtų laikomi 
klientais, kurių ir investicinės įmonės
bendrai veiklai būtų taikomi 24, 25, 27 ir 
28 straipsniai.

Skirstymas į tinkamas sandorio šalis pagal 
pirmąją pastraipą nepažeidžia tokių 
subjektų teisės pranešti savo brokeriams, 
kad bendrai arba konkrečiame sandoryje jie
turi teisę būti laikomi klientais, kurių 
bendrai su investicine įmone veiklai būtų 
taikomi 24, 25, 27 ir 28 straipsniai.

Or. en

Pagrindimas

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.



PE489.465v01-00 134/175 AM\901765LT.doc

LT

Pakeitimas 876
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 98 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl
priemonių, kuriomis reglamentuojama:

Išbraukta.

(a) procedūra dėl reikalavimo laikyti 
klientais pagal 2 dalį;
(b) procedūra dėl aiškaus būsimos 
sandorio šalies pritarimo gavimo pagal 
3 dalį;
(c) iš anksto nustatyti atitinkami 
reikalavimai, įskaitant kiekybinius 
apribojimus, leidžiančius įmonę laikyti 
tinkama sandorio šalimi pagal 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina išvardyti procedūrų siekiant vykdyti reikalavimus pagal ES teisę, o taikant juos 
valstybėse narėse turėtų būti leidžiama atsižvelgti į būdingus nacionalinius bruožus.

Pakeitimas 877
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūra dėl reikalavimo laikyti 
klientais pagal 2 dalį;

(a) procedūra dėl pranešimo brokeriui apie 
jo teisę būti laikomam klientu pagal 2 dalį;

Or. en
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Pagrindimas

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Pakeitimas 878
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DPS arba OPS  taikomų taisyklių ir kitų 
teisinių įsipareigojimų laikymosi priežiūra

DPS taikomų taisyklių ir kitų teisinių 
įsipareigojimų laikymosi priežiūra

Or. en

Pakeitimas 879
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS , 
patvirtintų ir išlaikytų su DPS arba OPS
tiesiogiai susijusias veiksmingas priemones 
ir procedūras, leidžiančias nuolat prižiūrėti, 
kaip jų naudotojai arba klientai  laikosi 
taisyklių. Investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS , atlieka jų administruojamose 
sistemose naudotojų arba klientų  vykdomų
sandorių priežiūrą, siekdamos nustatyti šių 
taisyklių pažeidimus, tvarką pažeidžiančias 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
patvirtintų ir išlaikytų su DPS arba OPS 
tiesiogiai susijusias priemones ir 
procedūras, leidžiančias nuolat prižiūrėti, 
kaip jų naudotojai arba klientai laikosi 
taisyklių. Investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS, atlieka jų administruojamose 
sistemose naudotojų arba klientų pateiktų 
pavedimų ir įvykdytų sandorių bei 
atšauktų pavedimų priežiūrą, siekdamos 
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prekybos sąlygas ar elgesį, kuris gali būti 
susijęs su piktnaudžiavimu rinka .

nustatyti šių taisyklių pažeidimus, tvarką 
pažeidžiančias prekybos sąlygas ar elgesį, 
kuris gali būti susijęs su piktnaudžiavimu 
rinka.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant užtikrinti, kad be reguliuojamų rinkų (51.3 straipsnis) DPS ir 
OPS operatoriai taip pat stebi pateiktų ir atšauktų pavedimų santykį. Tinkamiausia būtų 
nustatyti į santykį Piktnaudžiavimo rinka reglamento 8.3.C straipsnyje, naujoje įtraukoje „-
atšaukiamų pavedimų kiekis viršija 30 proc. dienos įvykdytų ir pateiktų pavedimų santykį, 
nebent raštu paaiškinta institucijai“

Pakeitimas 880
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS , 
patvirtintų ir išlaikytų su DPS arba OPS
tiesiogiai susijusias veiksmingas priemones 
ir procedūras, leidžiančias nuolat prižiūrėti, 
kaip jų naudotojai arba klientai  laikosi 
taisyklių. Investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS , atlieka jų administruojamose 
sistemose naudotojų arba klientų  vykdomų 
sandorių priežiūrą, siekdamos nustatyti šių 
taisyklių pažeidimus, tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas ar elgesį, kuris gali būti 
susijęs su piktnaudžiavimu rinka .

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, 
patvirtintų ir išlaikytų su DPS arba OPS 
tiesiogiai susijusias veiksmingas priemones 
ir procedūras, leidžiančias nuolat prižiūrėti, 
kaip jų naudotojai arba klientai laikosi 
taisyklių. Investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS, atlieka jų administruojamose 
sistemose naudotojų arba klientų vykdomų 
sandorių priežiūrą, siekdamos nustatyti šių 
taisyklių pažeidimus, tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas ar elgesį, kuris gali būti 
susijęs su piktnaudžiavimu rinka .
Valstybės narės užtikrina, kad rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS, turėtų pakankamai išteklių ir galėtų 
užtikrinti veiksmingą priežiūrą.

Or. en
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Pakeitimas 881
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS , 
patvirtintų ir išlaikytų su DPS arba OPS
tiesiogiai susijusias veiksmingas priemones 
ir procedūras, leidžiančias nuolat prižiūrėti, 
kaip jų naudotojai arba klientai  laikosi 
taisyklių. Investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS , atlieka jų administruojamose 
sistemose naudotojų arba klientų  vykdomų 
sandorių priežiūrą, siekdamos nustatyti šių 
taisyklių pažeidimus, tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas ar elgesį, kuris gali būti 
susijęs su piktnaudžiavimu rinka .

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, patvirtintų ir 
išlaikytų su DPS tiesiogiai susijusias 
veiksmingas priemones ir procedūras, 
leidžiančias nuolat prižiūrėti, kaip jų 
naudotojai ar klientai laikosi taisyklių.
Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, atlieka jų 
administruojamose sistemose naudotojų 
arba klientų vykdomų sandorių priežiūrą, 
siekdamos nustatyti šių taisyklių 
pažeidimus, tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas ar elgesį, kuris gali būti 
susijęs su piktnaudžiavimu rinka.

Or. en

Pakeitimas 882
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
vykdantys veiklą prekybos vietoje, 
užregistruotų sandorį, kad būtų galima 
identifikuoti klientą (prekybos 
ženklinimas).

Or. en
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Pakeitimas 883
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS , 
praneštų kompetentingai institucijai apie 
rimtus taisyklių pažeidimus, tvarką 
pažeidžiančias prekybos sąlygas ar elgesį, 
kuris gali būti susijęs su piktnaudžiavimu 
rinka . Be to, valstybės narės reikalauja, 
kad investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, administruojantys DPS arba 
OPS , nedelsdami pateiktų atitinkamą 
informaciją institucijai, atsakingai už 
piktnaudžiavimo rinka atvejų tyrimą ir 
persekiojimą, ir suteiktų jai visą būtiną 
pagalbą atliekant šiose sistemose 
pasitaikiusių piktnaudžiavimo rinka atvejų 
tyrimą ir persekiojimą.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, praneštų 
kompetentingai institucijai apie rimtus 
taisyklių pažeidimus, tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas ar elgesį, kuris gali būti 
susijęs su piktnaudžiavimu rinka. Be to, 
valstybės narės reikalauja, kad investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS, nedelsdami 
pateiktų atitinkamą informaciją institucijai,
atsakingai už piktnaudžiavimo rinka atvejų 
tyrimą ir persekiojimą, ir suteiktų jai visą 
būtiną pagalbą atliekant šiose sistemose 
pasitaikiusių piktnaudžiavimo rinka atvejų 
tyrimą ir persekiojimą.

Or. en

Pakeitimas 884
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nustatoma, kokio dydžio išteklius 
privaloma turėti siekiant užtikrinti 
veiksmingą DPS arba OTF priežiūrą.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[…]*.
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Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose 
nustatyta tvarka.
_____________
*OL prašom įrašyti datą: …

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima veiksmingai vykdyti priežiūrą, šiuo aspektu neturi būti rinkų konkurencijos.

Pakeitimas 885
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonių sustabdymas ir pašalinimas iš 
prekybos DPS

Priemonių sustabdymas ir pašalinimas iš 
prekybos DPS ar OPS

Or. en

Pakeitimas 886
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba DPS 
administruojantis rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba pašalinantis ją iš prekybos, paskelbtų 
šį sprendimą viešai, praneštų apie jį 
reguliuojamoms rinkoms, kitoms 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba DPS 
administruojantis rinkos operatorius
sustabytų prekybą finansine priemone arba 
ją nutrauktų, jei reguliuojamoje rinkoje 
priimtas sprendimas, pagal kurį iš pradžių 
priemone buvo leista prekiauti, o 
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daugiašalėms prekybos sistemoms ir 
organizuotos prekybos sistemoms, kuriose 
prekiaujama ta pačia finansine priemone, ir 
perduotų atitinkamą informaciją 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija praneša apie tai kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, daugiašalėse 
prekybos sistemose ir organizuotos 
prekybos sistemose, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, prekyba ta 
finansine priemone taip pat būtų 
sustabdyta arba ji būtų iš jų pašalinta, kai 
priemonė sustabdoma arba pašalinama 
dėl neatskleistos informacijos apie 
emitentą arba finansinę priemonę, nebent 
tai padarytų didelę žalą investuotojų 
interesams ar veiksmingam rinkos 
veikimui. Valstybės narės reikalauja, kad 
šios kitos reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS praneštų apie savo sprendimą savo 
kompetentingai institucijai ir visoms 
reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms 
prekybos sistemoms ir organizuotos 
prekybos sistemoms, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, jei būtų nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ir nepašalinti jos iš prekybos.

sustabdymo priežastis yra visuotinio 
pobūdžio, paskelbtų šį sprendimą viešai, 
praneštų apie jį reguliuojamoms rinkoms, 
kitoms daugiašalėms prekybos sistemoms 
ir organizuotos prekybos sistemoms, 
kuriose prekiaujama ta pačia finansine 
priemone, ir perduotų atitinkamą 
informaciją kompetentingai institucijai.
Kompetentinga institucija praneša apie tai 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms. Valstybės narės reikalauja, 
kad kitos reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS praneštų apie savo sprendimą
nestabdyti prekybos ta finansine priemone 
ir nepašalinti jos iš prekybos savo 
kompetentingai institucijai ir visoms 
reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms 
prekybos sistemoms ir organizuotos 
prekybos sistemoms, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, kodėl nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ir nepašalinti jos iš prekybos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į suderintas skaidrumo direktyvos nuostatas FPRD II neturėtų būti numatyta 
besąlygiškų išplėstinių ataskaitų rengimo įsipareigojimų tiekėjų sąskaita, jei priemonėmis taip 
pat prekiaujama DPS ir OPS. Turint mintyje skaidrumo direktyvos nuostatas, informacijos 
apie tiekėją neatskleidimas negali būti vertinamas DPS ar OPS, nes pagal šias nuostatas joms 
neturėtų būti atskleidžiama įmonės informacija.

Pakeitimas 887
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba DPS 
administruojantis rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba pašalinantis ją iš prekybos, paskelbtų 
šį sprendimą viešai, praneštų apie jį 
reguliuojamoms rinkoms, kitoms
daugiašalėms prekybos sistemoms ir 
organizuotos prekybos sistemoms, kuriose 
prekiaujama ta pačia finansine priemone, ir 
perduotų atitinkamą informaciją 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija praneša apie tai kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, daugiašalėse
prekybos sistemose ir organizuotos 
prekybos sistemose, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, prekyba ta 
finansine priemone taip pat būtų sustabdyta 
arba ji būtų iš jų pašalinta, kai priemonė 
sustabdoma arba pašalinama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, nebent tai 
padarytų didelę žalą investuotojų 
interesams ar veiksmingam rinkos 
veikimui. Valstybės narės reikalauja, kad 
šios kitos reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS praneštų apie savo sprendimą savo 
kompetentingai institucijai ir visoms 
reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms 
prekybos sistemoms ir organizuotos 
prekybos sistemoms, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, jei būtų nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ir nepašalinti jos iš prekybos.

1. Nepažeisdamas kompetentingos 
institucijos teisės vadovaujantis 
72 straipsnio 1 dalies d ir e punktais 
reikalauti sustabdyti prekybą konkrečia 
priemone ar ją nutraukti, reguliuojamos 
rinkos, DPS ar OPS operatorius gali 
sustabdyti prekybą konkrečia finansine 
priemone arba ją nutraukti, jeigu 
priemonė toliau neatitinka reguliuojamos 
rinkos, DPS ar OPS taisyklių, išskyrus 
tuomet, kai toks žingsnis padarytų didelės 
žalos investuotojo interesams ar 
veiksmingam rinkos veikimui.

Valstybės narės reikalauja, kad investicinė 
įmonė arba reguliuojamoje rinkoje 
veikiantis, DPS ar OPS administruojantis 
rinkos operatorius, sustabdantis prekybą 
finansine priemone arba pašalinantis ją iš 
prekybos, paskelbtų šį sprendimą viešai, 
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praneštų apie jį reguliuojamoms rinkoms, 
kitoms DPS ir OPS, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, ir perduotų 
atitinkamą informaciją kompetentingai 
institucijai. Kompetentinga institucija 
praneša apie tai kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms. Kai 
prekyba sustabdoma ar nutraukiama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, atitinkama 
kompetentinga institucija pagal Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/2006 
2 straipsnio 7 punktą reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS ar bet 
kokioje kitoje prekybos sistemoje, kurioje
prekiaujama ta pačia finansine priemone, 
prekyba ta finansine priemone taip pat būtų
tučtuojau sustabdyta arba nutraukta. 
Valstybės narės reikalauja, kad šios kitos 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS praneštų 
apie savo sprendimą savo kompetentingai 
institucijai ir visoms reguliuojamoms 
rinkoms, daugiašalėms prekybos 
sistemoms ir organizuotos prekybos 
sistemoms, kuriose prekiaujama ta pačia 
finansine priemone, taip pat paaiškintų 
priežastis, jei būtų nuspręsta nesustabdyti 
prekybos ta finansine priemone ir 
nepašalinti jos iš prekybos.

Or. en

Pagrindimas

Negalima pateisinti, jei šiuo aspektu taikomos skirtingos taisyklės reguliuojamai rinkai, DPS 
ir OPS. Atitinkama finansinės priemonės kompetentinga institucija turi turėti įgaliojimus 
sustabdyti prekybą finansine priemone arba ją nutraukti visose prekybos vietose.

Pakeitimas 888
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba DPS 
administruojantis rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba pašalinantis ją iš prekybos, paskelbtų 
šį sprendimą viešai, praneštų apie jį 
reguliuojamoms rinkoms, kitoms 
daugiašalėms prekybos sistemoms ir 
organizuotos prekybos sistemoms, kuriose 
prekiaujama ta pačia finansine priemone, ir 
perduotų atitinkamą informaciją 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija praneša apie tai kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, daugiašalėse 
prekybos sistemose ir organizuotos 
prekybos sistemose, kuriose prekiaujama ta 
pačia finansine priemone, prekyba ta 
finansine priemone taip pat būtų sustabdyta 
arba ji būtų iš jų pašalinta, kai priemonė 
sustabdoma arba pašalinama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, nebent tai 
padarytų didelę žalą investuotojų 
interesams ar veiksmingam rinkos 
veikimui. Valstybės narės reikalauja, kad 
šios kitos reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS praneštų apie savo sprendimą savo 
kompetentingai institucijai ir visoms 
reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms 
prekybos sistemoms ir organizuotos 
prekybos sistemoms, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, jei būtų nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ir nepašalinti jos iš prekybos.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba DPS 
administruojantis rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba pašalinantis ją iš prekybos, paskelbtų 
šį sprendimą viešai, praneštų apie jį 
reguliuojamoms rinkoms, kitoms 
daugiašalėms prekybos sistemoms, kuriose 
prekiaujama ta pačia finansine priemone, ir 
perduotų atitinkamą informaciją 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija praneša apie tai kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, daugiašalėse 
prekybos sistemose, kuriose prekiaujama ta 
pačia finansine priemone, prekyba ta 
finansine priemone taip pat būtų sustabdyta 
arba ji būtų iš jų pašalinta, kai priemonė 
sustabdoma arba pašalinama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, nebent tai 
padarytų didelę žalą investuotojų 
interesams ar veiksmingam rinkos 
veikimui. Valstybės narės reikalauja, kad 
šios kitos reguliuojamos rinkos, DPS 
praneštų apie savo sprendimą savo 
kompetentingai institucijai ir visoms 
reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms 
prekybos sistemoms, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, jei būtų nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ir nepašalinti jos iš prekybos.

Or. en

Pakeitimas 889
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustatomas 1 dalyje minėtų 
pranešimų ir skelbimo formatas bei 
laikas.

Išbraukta.

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 
[XXX].

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EVPRI darbo krūvį reikėtų nurodyti prioritetus.  Informacijos pateikimo 
formos ir laiko standartai neatrodo būtini.

Pakeitimas 890
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose ji 
nustato, kokios konkrečios situacijos yra 1 
ir 2 dalyse nurodyta didelė žala 
investuotojų interesams ir veiksmingam 
vidaus rinkos veikimui, ir nustato 
klausimus, susijusius informacijos apie 
emitentą arba finansinę priemonę 
neatskleidimu, kaip nurodyta 1 dalyje.

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose ji nustato, 
kokios konkrečios situacijos yra 1 ir 
2 dalyse nurodyta didelė žala investuotojų 
interesams ir veiksmingam vidaus rinkos 
veikimui, ir nustato klausimus, susijusius 
informacijos apie emitentą arba finansinę 
priemonę neatskleidimu, kaip nurodyta 
1 dalyje.

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
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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 Prašom įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 891
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose ji 
nustato, kokios konkrečios situacijos yra 1 
ir 2 dalyse nurodyta didelė žala 
investuotojų interesams ir veiksmingam 
vidaus rinkos veikimui, ir nustato 
klausimus, susijusius informacijos apie 
emitentą arba finansinę priemonę 
neatskleidimu, kaip nurodyta 1 dalyje.

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose ji nustato, 
kokios konkrečios situacijos yra 1 ir 
2 dalyse nurodyta didelė žala investuotojų 
interesams ir veiksmingam vidaus rinkos 
veikimui, ir nustato klausimus, susijusius 
informacijos apie emitentą arba finansinę 
priemonę neatskleidimu, kaip nurodyta 
1 dalyje.

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 prašom įrašyti datą: …

Or. en
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Pagrindimas

Klausimas dėl konkrečių situacijų, kuriose gali kilti žala investuotojo interesams, yra labiau 
techninis, todėl geriausius pasiūlymus dėl jo gali pateikti EVPRI.

Pakeitimas 892
Pervenche Berès

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per mėnesį nuo Reglamento (ES) Nr. .../... 
[FPRR] 32 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
pranešimo gavimo EVPRI, remdamasi 
savo kompetencija veikti nenumatytomis 
aplinkybėmis, gali priimti atskirus 
sprendimus, reikalaujančius, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų, kad būtų reaguojama į 
nepageidaujamus pokyčius, kurie gali 
sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos stabilumui arba gali 
sukelti rimtą pavojų investuotojų 
apsaugai. Be to, EVPRI gali nurodyti 
atskirus sprendimus vykdyti ir kitoms 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 893
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Straipsnis išbrauktas.

Or. en
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Pakeitimas 894
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustatomas 1 dalyje minėtų 
pranešimų ir skelbimo formatas bei 
laikas.

Išbraukta.

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 
[XXX].

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EVPRI darbo krūvį reikėtų nurodyti prioritetus.  Informacijos pateikimo 
formos ir laiko standartai neatrodo būtini.

Pakeitimas 895
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija DPS ir OPS

Bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija DPS

Or. en
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Pakeitimas 896
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba rinkos operatorius, 
administruojantis DPS ar OPS, nedelsdami
praneštų investicinėms įmonėms ir kitų 
daugiašalių prekybos sistemų, 
organizuotos prekybos sistemų ir 
reguliuojamų rinkų operatoriams apie:

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba rinkos operatorius, 
administruojantis DPS, nedelsdamas
praneštų investicinėms įmonėms ir kitų 
daugiašalių prekybos sistemų ir 
reguliuojamų rinkų operatoriams apie:

Or. en

Pakeitimas 897
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba reguliuojamoje 
rinkoje veikiantis, DPS arba OPS 
administruojantis rinkos operatorius 
bendradarbiautų su reguliuojama rinka, 
kurioje vertybiniu popieriumi leidžiama 
prekiauti ir kuri turi vykdyti kelių rinkų 
priežiūrą pagal [PRR] 11 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi susiskaidžius rinkoms padaugėjo galimybių piktnaudžiauti rinka naudojantis kelių 
rinkų strategijomis, šių rinkų priežiūrą vykdantys organai turi bendradarbiauti, siekdami 
nustatyti ir tokias kelių rinkų strategijas. Pirminė į biržos sąrašus įtrauktų vertybinių popierių 
prekybos vieta turi geriausias galimybes prisiimti bendrą atsakomybę, kadangi ji turi geresnę 
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prieigą prie emitentų informacijos. Antrinėms rinkoms reikia nurodyti bendradarbiauti.

Pakeitimas 898
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba reguliuojamoje 
rinkoje veikiantis arba DPS 
administruojantis rinkos operatorius 
bendradarbiautų su paskirta 
kompetentinga institucija ar trečiąja 
šalimi, kuriai buvo perduotas realiuoju 
laiku vykdomos priežiūros įpareigojimas, 
kad galėtų įvykdyti savo prievoles pagal 
[PRR] 17a (naują) straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi susiskaidžius rinkoms padaugėjo galimybių piktnaudžiauti rinka naudojantis kelių 
rinkų strategijomis, kompetentingos institucijos ir šių rinkų priežiūrą vykdantys organai turi 
bendradarbiauti, siekdami nustatyti tokias kelių rinkų strategijas. Antrinėms rinkoms reikia 
nurodyti bendradarbiauti.

Pakeitimas 899
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba reguliuojamoje 
rinkoje veikiantis, DPS arba OPS, kuri 
yra konkrečios akcijos antrinė prekybos 
vieta, administruojantis rinkos 
operatorius bendradarbiautų su pirmine 
šios akcijos prekybos vieta, kad galėtų 
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įvykdyti savo prievoles pagal [PRR 
11 straipsnį].

Or. en

Pagrindimas

Dėl prekybos suskaidymo, kuris tapo galimas įgyvendinus FPRD, padidėjo galimybių 
pirktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis taikant kelių rinkų strategijas. Nėra jokios realiuoju 
laiku vykdomos priežiūros funkcijos, kuri stebėtų visą akcijos prekybos procesą. To nedaro 
nei prekybos vietos, nei kompetentingos institucijos. Šį trūkumą reikia pašalinti. Šį darbą 
turėtų atlikti pirminė į biržos sąrašus įtraukto vertybinio popieriaus prekybos vieta, vykdanti 
priežiūros funkciją, nes ji turi geriausią prieigą prie emitentų informacijos.

Pakeitimas 900
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomos 
konkrečios aplinkybės, dėl kurių 
reikalaujama pateikti informaciją, kaip 
nurodyta 1 dalyje.

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomos 
konkrečios aplinkybės, dėl kurių 
reikalaujama pateikti informaciją, kaip 
nurodyta 1 dalyje, ir konkrečius 
reikalavimus ir sąlygas, kaip turi vykti 
pirminės ir antrinės į biržos sąrašus 
įtrauktų vertybinių popierių prekybos 
vietų bendradarbiavimas pagal 1a dalį.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų parengti įvairių prekybos vietų bendradarbiavimo stebėsenos srityje 
įgyvendinimo taisyklių gaires.

Pakeitimas 901
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomos 
konkrečios aplinkybės, dėl kurių 
reikalaujama pateikti informaciją, kaip 
nurodyta 1 dalyje.

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomos 
konkrečios aplinkybės, dėl kurių 
reikalaujama pateikti informaciją, kaip 
nurodyta 1 dalyje, ir konkrečius 
reikalavimus ir sąlygas, kaip turi vykti 
bendradarbiavimas pagal 1a dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi susiskaidžius rinkoms padaugėjo galimybių piktnaudžiauti rinka naudojantis kelių 
rinkų strategijomis, kompetentingos institucijos ir šių rinkų priežiūrą vykdantys organai turi 
bendradarbiauti, siekdami nustatyti tokias kelių rinkų strategijas. Antrinėms rinkoms reikia 
nurodyti bendradarbiauti. EVPRI gali geriausiai detalizuoti šias taisykles.

Pakeitimas 902
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dauguma finansinių produktų, kuriais 
prekiaujama rinkoje, yra produktai, 
tiesiogiai, ne per finansų įstaigas, 
finansuojantys mažas ir vidutines įmones.

Or. en

Pagrindimas

Netaikant išimties finansų įstaigoms MVĮ rinkose atsirastų spraga ir susilpnėtų DPS 
reglamentas.

Pakeitimas 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės reikalauja, kad kai 
emitento finansine priemone leidžiama 
prekiauti vienoje MVĮ augimo rinkoje, šia 
finansine priemone būtų galima prekiauti ir
kitoje MVĮ augimo rinkoje be emitento
sutikimo. Tačiau tokiu atveju emitentui 
netaikomi jokie įpareigojimai, susiję su 
įmonių valdymu arba su pirminiu, 
vėlesniu ar ad hoc informacijos apie 
pastarąją MVĮ rinką atskleidimu.

7. Valstybės narės reikalauja, kad kai 
emitento finansine priemone leidžiama 
prekiauti vienoje MVĮ augimo rinkoje, šia 
finansine priemone būtų galima prekiauti
kitoje MVĮ augimo rinkoje tik gavus
emitento sutikimą.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimą dėl priemonių pardavimo vietos turėtų ir toliau priimti tik MVĮ.

Pakeitimas 904
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės reikalauja, kad kai 
emitento finansine priemone leidžiama 
prekiauti vienoje MVĮ augimo rinkoje, šia 
finansine priemone būtų galima prekiauti ir 
kitoje MVĮ augimo rinkoje be emitento
sutikimo. Tačiau tokiu atveju emitentui 
netaikomi jokie įpareigojimai, susiję su 
įmonių valdymu arba su pirminiu, vėlesniu 
ar ad hoc informacijos apie pastarąją MVĮ 
rinką atskleidimu.

7. Valstybės narės reikalauja, kad kai 
emitento finansine priemone leidžiama 
prekiauti vienoje MVĮ augimo rinkoje, šia 
finansine priemone būtų galima prekiauti ir 
kitoje MVĮ augimo rinkoje, bet tik gavus 
aiškų emitento sutikimą. Tačiau tokiu 
atveju emitentui netaikomi jokie
įpareigojimai, susiję su įmonių valdymu 
arba su pirminiu, vėlesniu ar ad hoc
informacijos apie pastarąją MVĮ rinką 
atskleidimu.

Or. en
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Pagrindimas

Suteikus leidimą kitose rinkose parduoti įmonės, kuri įtraukta į MVĮ augimo rinkos sąrašą, 
akcijas, galėtų kilti įvairaus pobūdžio neigiamos įtakos grėsmė. Tai apimtų jų atsargų 
likvidumo suskaidymą, atsirastų kainų skirtumai, MVĮ būtų sunkiau kontroliuoti ir stebėti 
savo akcijų nuosavybę, taip pat kiltų grėsmė prarasti investuotojų pasitikėjimą. Todėl itin 
svarbu, kad MVĮ išsaugotų galimybę spręsti, ar jos pageidauja savo akcijas parduoti kitose 
MVĮ augimo rinkose, ar ne.

Pakeitimas 905
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės reikalauja, kad kai 
emitento finansine priemone leidžiama 
prekiauti vienoje MVĮ augimo rinkoje, šia 
finansine priemone būtų galima prekiauti ir
kitoje MVĮ augimo rinkoje be emitento
sutikimo. Tačiau tokiu atveju emitentui 
netaikomi jokie įpareigojimai, susiję su 
įmonių valdymu arba su pirminiu, vėlesniu 
ar ad hoc informacijos apie pastarąją MVĮ 
rinką atskleidimu.

7. Valstybės narės reikalauja, kad kai 
emitento finansine priemone leidžiama 
prekiauti vienoje MVĮ augimo rinkoje, šia 
finansine priemone būtų galima prekiauti
kitoje MVĮ augimo rinkoje tik gavus aiškų
emitento sutikimą. Tačiau tokiu atveju 
emitentui netaikomi jokie įpareigojimai, 
susiję su įmonių valdymu arba su pirminiu, 
vėlesniu ar ad hoc informacijos apie 
pastarąją MVĮ rinką atskleidimu.

Or. en

Pagrindimas

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Pakeitimas 906
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje įsisteigęs filialas, 
kompetentinga institucija turi užtikrinti, 
kad paslaugos, kurias jos teritorijoje teikia 
filialas, atitiktų šios direktyvos  24, 25,  27, 
28, straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr.
.../... [FPRR] 13–23 straipsniuose ir pagal 
šiuos straipsnius priimtose priemonėse
nustatytus įpareigojimus .

Valstybės narės, kurioje įsisteigęs filialas, 
kompetentinga institucija turi užtikrinti, 
kad paslaugos, kurias jos teritorijoje teikia 
filialas, atitiktų šios direktyvos 24, 
25, 26a, 27, 28 straipsniuose ir Reglamento
(ES) Nr. .../... [FPRR] 13–23 straipsniuose 
ir pagal šiuos straipsnius priimtose 
priemonėse nustatytus įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima nustatyti naujus, konkretesnius žinių ir kvalifikacijos reikalavimus, palyginti 
su tais, kurie nurodyti ankstesniame 26 straipsnio pakeitime, šiuo aspektu atsakomybę turėtų 
prisiimti priimančios valstybės narės.

Pakeitimas 907
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje įsisteigęs filialas, 
kompetentinga institucija turi  teisę tikrinti 
filialą ir reikalauti atlikti reikalingus 
pakeitimus, kad kompetentinga institucija 
galėtų užtikrinti šios direktyvos  24, 25,
27, 28, straipsnių ir Reglamento (ES) Nr.
.../... [FPRR] 13–23 straipsnių  nuostatų bei 
priemonių, priimtų pagal tuos straipsnius
ir taikomų tos šalies teritorijoje filialo 
teikiamoms paslaugoms ir (ar) vykdomai 
veiklai, taikymą.

Valstybės narės, kurioje įsisteigęs filialas, 
kompetentinga institucija turi teisę tikrinti 
filialą ir reikalauti atlikti reikalingus 
pakeitimus, kad kompetentinga institucija 
galėtų užtikrinti šios direktyvos 24, 
25, 26a, 27, 28 straipsnių ir Reglamento
(ES) Nr. .../... [FPRR] 13–23 straipsnių 
nuostatų bei priemonių, priimtų pagal tuos 
straipsnius ir taikomų tos šalies teritorijoje 
filialo teikiamoms paslaugoms ir (ar) 
vykdomai veiklai, taikymą.

Or. en
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Pagrindimas

Kad būtų galima nustatyti naujus, konkretesnius žinių ir kvalifikacijos reikalavimus, palyginti 
su tais, kurie nurodyti ankstesniame pakeitime, šiuo aspektu atsakomybę turėtų prisiimti 
priimančios valstybės narės.

Pakeitimas 908
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad investicinių 
įmonių teisei naudotis šiomis priemonėmis 
būtų taikomi tie patys nediskriminaciniai, 
skaidrūs ir objektyvūs reikalavimai, 
taikomi vietos dalyviams. Valstybės narės 
neapriboja teisės naudotis šiomis 
sistemomis vien tik jų teritorijoje esančioje 
reguliuojamoje rinkoje ar DPS arba OPS
įvykdytų sandorių, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis, tarpuskaitos ir 
atsiskaitymo už juos atlikimu.

Valstybės narės reikalauja, kad investicinių 
įmonių teisei naudotis šiomis priemonėmis 
būtų taikomi tie patys nediskriminaciniai, 
skaidrūs ir objektyvūs reikalavimai, 
taikomi vietos dalyviams. Valstybės narės 
neapriboja teisės naudotis šiomis 
sistemomis vien tik jų teritorijoje esančioje 
reguliuojamoje rinkoje ar DPS įvykdytų 
sandorių, susijusių su finansinėmis 
priemonėmis, tarpuskaitos ir atsiskaitymo 
už juos atlikimu.

Or. en

Pakeitimas 909
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reguliuojamos rinkos kompetentingos 
valstybės sutikimas nepažeidžia
nacionalinių centrinių bankų, atliekančių 
atsiskaitymo sistemų priežiūrą, ar kitų šių 
sistemų priežiūros institucijų 
kompetencijos. Kompetentinga institucija 
atsižvelgia į šių institucijų priežiūros 
rezultatus, siekdama išvengti bereikalingo 

Šis reguliuojamos rinkos kompetentingos 
valstybės sutikimas nepažeidžia susijusių
centrinių bankų, atliekančių atsiskaitymo 
sistemų priežiūrą, ar kitų šių sistemų 
priežiūros institucijų kompetencijos.
Kompetentinga institucija atsižvelgia į šių 
institucijų priežiūros rezultatus, siekdama 
išvengti bereikalingo kontrolės 
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kontrolės dubliavimosi. dubliavimosi.

Or. en

Pagrindimas

Ne tik nacionaliniai centriniai bankai, bet ir ECB gali būti tarpuskaitos ir atsiskaitymo 
sistemą prižiūrintis centrinis bankas.

Pakeitimas 910
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Investicinių įmonių teisės pagal 
straipsnio 1 ir 2 dalis nepažeidžia 
pagrindinės sandorio šalies, tarpuskaitos 
ar atsiskaitymo už vertybinius popierius 
sistemų administratorių teisės, kai yra 
teisėtas komercinis pagrindas, atsisakyti 
suteikti teisę naudotis prašomomis 
paslaugomis, ypač teisės atsisakyti 
sudaryti sandorius su įmonėmis, kurios 
neatitinka konkrečių suderinamumo 
reikalavimų.

Or. pl

Pakeitimas 911
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Šios direktyvos nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
daryti įtakos Sąjungoje įsisteigusių 
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asmenų galimybei savo iniciatyva 
pasinaudoti trečiųjų šalių įmonių 
teikiamomis investicinėmis paslaugomis. 
Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam 
asmeniui jo iniciatyva, paslaugos neturėtų 
būti laikomos teikiamomis Sąjungos 
teritorijoje. Tuo atveju, kai trečiosios 
šalies įmonė Sąjungoje prekiauja su 
klientais arba galimais klientais per 
tarpininkus, siūlo arba reklamuoja 
Sąjungoje teikiamas investicines 
paslaugas ar vykdomą veiklą kartu su 
papildomomis paslaugomis, kitokiu būdu 
nei paslaugas, kurias teikia palaikydama 
esamus verslo santykius, reikalaujančius, 
kad įmonė klientui nuolat teiktų 
paslaugas, tos paslaugos neturėtų būti 
laikomos teikiamomis kliento iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Pagal FPRD siūlomą 74 konstatuojamąją dalį tinkamoms sandorio šalims leidžiama gauti 
investicines paslaugas iš trečiosios šalies tik jų pačių iniciatyva. Turėt būti patikslinta, kad 
toks pasyvus rinkodaros režimas taikomas visiems Europos klientams ir leidžia jiems 
pasinaudoti trečiųjų šalių įmonių teikiamomis investicinėmis paslaugomis. Siūlomos FPRD 
74 konstatuojamosios dalies įtraukimas į 40a (naują) straipsnį siekiant šią nuostatą padaryti 
privaloma.

Pakeitimas 912
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos išvengti nereikalingo kontrolės 
dubliavimosi, kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į kompetentingų nacionalinių
centrinių bankų atliekamą tarpuskaitos ir 
atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir stebėjimą
ar kitų atitinkamą kompetenciją turinčių 
priežiūros  institucijų vykdomą šių sistemų 

Siekdamos išvengti nereikalingo kontrolės 
dubliavimosi, kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į kompetentingų susijusių
centrinių bankų atliekamą tarpuskaitos ir 
atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir stebėjimą 
ar kitų atitinkamą kompetenciją turinčių 
priežiūros institucijų vykdomą šių sistemų 
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priežiūrą ir stebėjimą . priežiūrą ir stebėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Ne tik nacionaliniai centriniai bankai, bet ir ECB gali būti tarpuskaitos ir atsiskaitymo 
sistemą prižiūrintis centrinis bankas.

Pakeitimas 913
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyrius 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Skyrius išbrauktas

Or. en

Pakeitimas 914
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Skyrius išbrauktas

Or. en

Pagrindimas

Visas šis skyrius turėtų būti reglamente.

Pakeitimas 915
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių įmonių teikiamos paslaugos Trečiųjų šalių įmonių teikiamos paslaugos
ar veikla

Or. en

Pakeitimas 916
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus 1 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų teikimas steigiant filialą Paslaugų teikimas ar veiklos vykdymas, 
kai paslaugas teikia ar veiklą vykdo 
filialas, kuriam išduotas veiklos leidimas

Or. en

Pakeitimas 917
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Filialo steigimas Filialo, kuriam išduodamas veiklos 
leidimas, steigimas

Or. en



PE489.465v01-00 160/175 AM\901765LT.doc

LT

Pakeitimas 918
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių įmonės, ketinančios jų teritorijoje 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas įsteigusios filialą, iš anksto 
gautų tų valstybių narių kompetentingų 
institucijų oficialų veiklos leidimą, išduotą 
laikantis šių nuostatų:

1. Valstybės narės užtikrina, kad trečiųjų 
šalių įmonės jų teritorijoje galėtų teikti 
investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas jų teritorijoje ar kitoje valstybėje 
narėje įsteigusios filialą, jei tam filialui 
kompetentingos institucijos valstybėje 
narėje, kurioje filialas įsteigtas, išdavė
leidimą laikydamosi šių nuostatų:

Or. en

Pagrindimas

Šiame tekste nustatomos sąlygos, kuriomis trečioji šalis gali įsteigti filialą vienoje valstybėje 
narėje, kurioje galioja numatytas leidimas, vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai 
neturėtų kliudyti valstybėms narėms toliau teikti leidimus trečiųjų šalių filialams, kurie 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu veiklos leidimu. Pagal šią tvarką filialui netaikomi 
kapitalo reikalavimai.

Pakeitimas 919
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių įmonės, ketinančios jų teritorijoje 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas įsteigusios filialą, iš anksto gautų 
tų valstybių narių kompetentingų 
institucijų oficialų veiklos leidimą, išduotą 

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriai, ketinantys jų teritorijoje teikti 
investicines paslaugas, vykdyti investicinę 
veiklą ir bet kokias pagalbines paslaugas at 
prekybos vietos paslaugas įsteigusios 
filialą, iš anksto gautų tų valstybių narių 
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laikantis šių nuostatų: kompetentingų institucijų oficialų veiklos 
leidimą, išduotą laikantis šių nuostatų:

Or. en

Pakeitimas 920
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių įmonės, ketinančios jų teritorijoje 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas įsteigusios filialą, iš anksto gautų 
tų valstybių narių kompetentingų 
institucijų oficialų veiklos leidimą, išduotą 
laikantis šių nuostatų:

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių įmonės, ketinančios jų teritorijoje 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams klientams
įsteigusios filialą, iš anksto gautų tų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
oficialų veiklos leidimą, išduotą laikantis 
šių nuostatų:

Or. en

Pakeitimas 921
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių įmonės, ketinančios jų teritorijoje 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas įsteigusios filialą, iš anksto gautų
tų valstybių narių kompetentingų 
institucijų oficialų veiklos leidimą, išduotą 
laikantis šių nuostatų:

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių įmonės, ketinančios jų teritorijoje 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas profesionaliems klientams
įsteigusios filialą, iš anksto gautų EVPRI
oficialų veiklos leidimą, išduotą laikantis 
šių nuostatų:

Or. en
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Pakeitimas 922
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisija priėmė sprendimą pagal 3 
dalį;

(a) Komisija priėmė sprendimą pagal 3 dalį
pripažindama, kad trečiosios šalies riziką 
ribojanti sistema yra lygiavertė;

Or. en

Pagrindimas

Šiame tekste nustatomos sąlygos, kuriomis trečioji šalis gali įsteigti filialą vienoje valstybėje 
narėje, kurioje galioja numatytas leidimas, vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai 
neturėtų kliudyti valstybėms narėms toliau teikti leidimus trečiųjų šalių filialams, kurie 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu veiklos leidimu. Pagal šią tvarką filialui netaikomi 
kapitalo reikalavimai.

Pakeitimas 923
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisija priėmė sprendimą pagal 3 
dalį;

(a) šis reikalavimas taikomas tik tuomet, 
jei Komisija priėmė neigiamą sprendimą
dėl lygiavertiškumo pagal 3 dalį;

Or. en

Pakeitimas 924
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) trečiojoje šalyje, kurioje įsteigta įmonė, 
norint teikti paslaugas, kurias trečiosios 
šalies įmonė prašo leidimo teikti, 
reikalingas veiklos leidimas ir atliekama jų 
priežiūra, ir prašančiai įmonei yra išduotas 
tinkamas leidimas. Trečioji šalis, kurioje 
įsteigta trečiosios šalies įmonė, nėra 
įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu finansinių veiksmų 
darbo grupės nebendradarbiaujančių šalių 
ir teritorijų sąrašą;

(b) trečiojoje šalyje, kurioje įsteigta
pagrindinė įmonės buveinė, norint teikti 
paslaugas, kurias trečiosios šalies įmonė 
prašo leidimo teikti, reikalingas veiklos 
leidimas ir atliekama jų priežiūra, ir
trečiosios šalies įmonei toje šalyje yra 
išduotas tinkamas leidimas. Trečioji šalis, 
kurioje įsteigta trečiosios šalies įmonės 
pagrindinė buveinė, nėra įtraukta į Kovos 
su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu 
finansinių veiksmų darbo grupės 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 
sąrašą;

Or. en

Pagrindimas

Šiame tekste nustatomos sąlygos, kuriomis trečioji šalis gali įsteigti filialą vienoje valstybėje 
narėje, kurioje galioja numatytas leidimas, vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai 
neturėtų kliudyti valstybėms narėms toliau teikti leidimus trečiųjų šalių filialams, kurie 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu veiklos leidimu. Pagal šią tvarką filialui netaikomi 
kapitalo reikalavimai.

Pakeitimas 925
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir trečiosios 
šalies, kurioje įsteigta įmonė, 
kompetentingos priežiūros institucijos yra 
sudariusios bendradarbiavimo susitarimus, 
kuriuose išdėstytos nuostatos, pagal kurias 
reguliuojamas keitimasis informacija 
siekiant išsaugoti rinkos vientisumą ir 

(c) valstybės narės, kurioje įsteigtas 
filialas, kompetentingos institucijos ir 
trečiosios šalies, kurioje įsteigta įmonės 
pagrindinė buveinė, kompetentingos 
priežiūros institucijos yra sudariusios 
bendradarbiavimo susitarimus, kuriuose 
išdėstytos nuostatos, pagal kurias 
reguliuojamas keitimasis informacija 
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apsaugoti investuotojus; siekiant išsaugoti rinkos vientisumą ir 
apsaugoti investuotojus;

Or. en

Pagrindimas

Šiame tekste nustatomos sąlygos, kuriomis trečioji šalis gali įsteigti filialą vienoje valstybėje 
narėje, kurioje galioja numatytas leidimas, vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai 
neturėtų kliudyti valstybėms narėms toliau teikti leidimus trečiųjų šalių filialams, kurie 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu veiklos leidimu. Pagal šią tvarką filialui netaikomi 
kapitalo reikalavimai.

Pakeitimas 926
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) filialas turi pakankamą pradinį 
kapitalą, kuriuo laisvai disponuoja;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame tekste nustatomos sąlygos, kuriomis trečioji šalis gali įsteigti filialą vienoje valstybėje 
narėje, kurioje galioja numatytas leidimas, vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai 
neturėtų kliudyti valstybėms narėms toliau teikti leidimus trečiųjų šalių filialams, kurie 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu veiklos leidimu. Pagal šią tvarką filialui netaikomi 
kapitalo reikalavimai.

Pakeitimas 927
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) trečioji šalis, kurioje įsteigta trečiosios (f) trečioji šalis, kurioje įsteigta trečiosios 
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šalies įmonė, su valstybe nare, kurioje
turėtų būti įsteigtas filialas, yra pasirašiusi 
susitarimą, kuris visiškai atitinka OECD 
pavyzdinės pajamų ir kapitalo mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje nustatytus 
standartus ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija apie 
mokesčius, taip pat apie daugiašalius 
mokesčių susitarimus, jeigu tokių esama;

šalies įmonės pagrindinė buveinė, su 
valstybe nare, kurioje yra įsteigtas filialas, 
yra pasirašiusi susitarimą, kuris visiškai 
atitinka OECD pavyzdinės pajamų ir 
kapitalo mokesčių konvencijos 26 
straipsnyje nustatytus standartus ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija apie mokesčius, taip pat apie 
daugiašalius mokesčių susitarimus, jeigu 
tokių esama;

Or. en

Pagrindimas

Šiame tekste nustatomos sąlygos, kuriomis trečioji šalis gali įsteigti filialą vienoje valstybėje 
narėje, kurioje galioja numatytas leidimas, vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai 
neturėtų kliudyti valstybėms narėms toliau teikti leidimus trečiųjų šalių filialams, kurie 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu veiklos leidimu. Pagal šią tvarką filialui netaikomi 
kapitalo reikalavimai.

Pakeitimas 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) įmonė pateikė prašymą dalyvauti
investuotojų kompensavimo sistemoje, 
kuriai suteiktas leidimas arba kuri 
pripažįstama pagal 1997 m. kovo 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 
sistemų.

(g) leidimo išdavimo metu įmonė
priklauso investuotojų kompensavimo
sistemai, kuriai suteiktas leidimas arba kuri 
pripažįstama pagal 1997 m. kovo 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 
sistemų.

Or. en

Pagrindimas

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
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which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Pakeitimas 929
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) įmonė pateikė prašymą dalyvauti 
investuotojų kompensavimo sistemoje, 
kuriai suteiktas leidimas arba kuri 
pripažįstama pagal 1997 m. kovo 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 
sistemų.

(g) įmonė valstybėje narėje, kurioje 
įsteigtas filialas, pateikė prašymą dalyvauti 
investuotojų kompensavimo sistemoje, 
kuriai suteiktas leidimas arba kuri 
pripažįstama pagal 1997 m. kovo 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 
sistemų, nebent įmonė nevykdo 
investicinės veiklos su investuotojais, 
kuriems taikoma kuri nors iš šių sistemų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame tekste nustatomos sąlygos, kuriomis trečioji šalis gali įsteigti filialą vienoje valstybėje 
narėje, kurioje galioja numatytas leidimas, vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje. Tai 
neturėtų kliudyti valstybėms narėms toliau teikti leidimus trečiųjų šalių filialams, kurie 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu veiklos leidimu. Pagal šią tvarką filialui netaikomi 
kapitalo reikalavimai.

Pakeitimas 930
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad trečiosios 
šalies įmonė, ketinanti tų valstybių narių 
teritorijoje teikti investicines paslaugas 
arba vykdyti investicinę veiklą ir bet 
kokias pagalbines paslaugas 
mažmeniniams klientams, įsteigtų 
Sąjungoje filialą.

2. Nepažeisdamos 46a ir 46b straipsnių, 
valstybės narės reikalauja, kad trečiosios 
šalies įmonė, ketinanti tų valstybių narių 
teritorijoje teikti investicines paslaugas 
arba vykdyti investicinę veiklą ir bet 
kokias pagalbines paslaugas 
mažmeniniams klientams, įsteigtų 
Sąjungoje filialą, nebent tos paslaugos 
teikiamos išimtine iniciatyva asmens, 
kuriam paslauga teikiama, arba jos 
teikiamos už Sąjungos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonėms taikomas apribojimas teikti paslaugas mažmeniniams klientams 
neatitinka valstybių narių laisvės toliau taikyti galiojančią leidimų suteikimo tvarką trečiųjų 
šalių įmonėms, kurios nepageidauja gauti veiklos leidimo. Jis taip pat prieštarauja 
74 konstatuojamajai daliai, kadangi jis sudarytų kliūčių mažmeniniams investuotojams 
išimtine iniciatyva naudotis trečiųjų šalių įmonių paslaugomis (pvz., jei jie naudojasi 
investavimo paslaugomis keliaudami už ES ribų).

Pakeitimas 931
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
trečiosios šalies įmonė, ketinanti tų 
valstybių narių teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams klientams, 
įsteigtų Sąjungoje filialą.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
trečiosios šalies įmonė, ketinanti tų 
valstybių narių teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams ir (arba) 
profesionaliems klientams, įsteigtų 
Sąjungoje filialą.

Or. en
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Pagrindimas

Numanomas Komisijos ketinimas taikyti tas pačias šakos ir leidimo suteikimo nuostatas ir 
mažmeniniams, ir profesionaliems klientams. Tačiau siekant išvengti spragų teisės aktuose šis 
ketinimas tekste turi būti aiškus.

Pakeitimas 932
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
trečiosios šalies įmonė, ketinanti tų 
valstybių narių teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams klientams, 
įsteigtų Sąjungoje filialą.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
trečiosios šalies įmonė, ketinanti tų 
valstybių narių teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams klientams, 
įsteigtų Sąjungoje patronuojamąją 
bendrovę.

Or. en

Pakeitimas 933
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus atsižvelgiant į 
rizikos ribojimo priemones, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų atsižvelgiant į 
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[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

rizikos ribojimo priemones, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis
veiksmingas riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

Or. en

Pagrindimas

Riziką ribojančios sistemos lygiaverčio abipusio pripažinimo reikalavimas galėtų būti 
naudojamas prieš ES įmones. Formuluotė turi būti suderinta su Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentu. Atitinkamose Europos rinkos infrastruktūros reglamento 
nuostatose nėra aiškios nuorodos į abipusiškumą; žr. 23 straipsnio 3 dalį (minimas 
„veiksmingas ... lygiavertis pripažinimas“), 3 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 934
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis 
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą priima sprendimą dėl trečiosios 
šalies, jei tos trečiosios šalies teisiniais ir 
priežiūros susitarimais užtikrinama, kad 
toje trečiojoje šalyje leidimus turinčios 
įmonės atitinka teisiškai privalomus 
reikalavimus, kurių poveikis yra lygiavertis 
reikalavimų, nustatytų šioje direktyvoje, 
Reglamente (ES) Nr. …/… [FPRR] ir 
Direktyvoje 2006/49/EB [Kapitalo 
pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis 
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.



PE489.465v01-00 170/175 AM\901765LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 935
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis 
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui.

Or. en

Pagrindimas

Abipusiškumas nėra pagrįstas ir prieštarauja PPO nuostatoms. Šiuo metu, kai reikia 
pritraukti investicijų į ES, būtų nelogiška nustatyti prekybos apribojimus.

Pakeitimas 936
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis 
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
priima sprendimą dėl trečiosios šalies, jei 
tos trečiosios šalies teisiniais ir priežiūros 
susitarimais užtikrinama, kad toje 
trečiojoje šalyje leidimus turinčios įmonės 
atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, 
kurių poveikis yra lygiavertis reikalavimų, 
nustatytų šioje direktyvoje, Reglamente
(ES) Nr. …/… [FPRR] ir Direktyvoje 
2006/49/EB [Kapitalo pakankamumo 
direktyva] bei jų įgyvendinimo 
priemonėse, poveikiui ir kad trečiojoje 
šalyje numatytas lygiavertis abipusis riziką 
ribojančios sistemos, taikomos 
investicinėms įmonėms, turinčioms 
leidimus pagal šią direktyvą, pripažinimas.

Or. en

Pakeitimas 937
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis 
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 

Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, nustatytus šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse.
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turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

Or. en

Pakeitimas 938
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies riziką ribojanti sistema
gali būti laikoma lygiaverte, jei atitinka 
visas šias sąlygas:

Trečiosios šalies riziką ribojanti sistema 
laikoma lygiaverte, jei atitinka visas šias 
sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 939
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies riziką ribojanti sistema 
gali būti laikoma lygiaverte, jei atitinka 
visas šias sąlygas:

Gali būti laikoma, kad trečiosios šalies 
riziką ribojančios sistemos poveikis
lygiavertis, jei ta sistema atitinka visas šias 
sąlygas:

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Europos rinkos infrastruktūros reglamentu.

Pakeitimas 940
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies riziką ribojanti sistema 
gali būti laikoma lygiaverte, jei atitinka 
visas šias sąlygas:

Gali būti laikoma, kad trečiosios šalies 
riziką ribojančios sistemos poveikis 
lygiavertis, jei ta sistema atitinka visas šias 
sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 941
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) trečiosios šalys ES įsteigtoms 
investicinėms įmonėms taiko abipusės 
prieigos sąlygas, ir tose trečiosiose šalyse 
įgyvendinta abipusio pripažinimo tvarka.

Or. en

Pakeitimas 942
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos sprendimas pagal šią dalį gali 
būti taikomas tik tam tikros kategorijos ar 
kategorijų įmonėms. Tokiu atveju 
atsižvelgiant į 1 dalį trečiajai šaliai gali 
būti suteiktas leidimas, jei ji patenka į 
kategoriją, kuriai taikomas Komisijos 
sprendimas.
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Or. en

Pagrindimas

Abipusiškumo reikalavimas pakenks siūlomos tvarkos veiksmingumui. Gali būti taip, kad 
riziką ribojanti sistema lygiavertė kai kurių, bet ne visų įmonių atžvilgiu (pvz., dėl to, kad kai 
kurios investicinės paslaugos trečiojoje šalyje nėra licencijuotinos).

Pakeitimas 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Galima svarstyti, ar trečiajai šaliai 
suteikti lygiavertį ir abipusį pripažinimą, 
jei laikomasi šių sąlygų:
a) pripažįstama visa ES sistema ir prieiga 
vienodomis sąlygomis suteikiama visoms 
ES valstybėms;
b) įmonėms suteikiamos teisės ir 
numatytos prievolės panašios ES ir 
trečiojoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Lygiavertis ir abipusis pripažinimas reiškia, kad visoms ES investicinėms įmonėms ir rinkos 
operatoriams taikomos tokios pačios sąlygos patekti į trečiosios šalies rinką kap ir trečiajai 
šaliai patekti į ES rinką.

Pakeitimas 944
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pirmoje dalyje nurodyta trečiosios šalies 
investicinė įmonė pateikia paraišką 
valstybės narės, kurioje ji ketina įsteigti 
filialą, kompetentingai institucijai po to, 
kai Komisija priima sprendimą, kuriuo 
nustatoma, kad trečiosios šalies, kurioje 
trečiosios šalies įmonė turi veiklos leidimą, 
teisinė ir priežiūros sistema lygiavertė 3 
dalyje aprašytiems reikalavimams.

4. Pirmoje dalyje nurodyta trečiosios šalies 
investicinė įmonė pateikia paraišką 
valstybės narės, kurioje ji įsteigė arba
ketina įsteigti filialą, kompetentingai 
institucijai po to, kai Komisija priima 
sprendimą, kuriuo nustatoma, kad 
trečiosios šalies, kurioje trečiosios šalies 
įmonė turi veiklos leidimą atsižvelgiant į 
rizikos ribojimo priemones, teisinė ir 
priežiūros sistema lygiavertė 3 dalyje 
aprašytiems reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies įmonėms, jau įsteigusioms filialą valstybėje narėje, turėtų būti leidžiama 
kreiptis dėl leidimo pagal 1 dalį, kad galėtų gauti prekybos leidimą, jei jos atitinka sąlygas 
šiam leidimui gauti.


