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Pakeitimas 945
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies įmonė, ketinanti gauti 
leidimą valstybės narės teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir pagalbines paslaugas, 
tos valstybės narės kompetentingai 
institucijai:

Trečiosios šalies investicinė įmonė arba 
rinkos operatorius, ketinantys gauti 
leidimą valstybės narės teritorijoje teikti 
investicines paslaugas, vykdyti investicinę 
veiklą ir teikti pagalbines paslaugas arba 
prekybos vietos paslaugas, tos valstybės 
narės kompetentingai institucijai:

Or. en

Pakeitimas 946
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies įmonė, ketinanti gauti 
leidimą valstybės narės teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir pagalbines paslaugas, 
tos valstybės narės kompetentingai 
institucijai:

Trečiosios šalies įmonė, ketinanti gauti 
leidimą pagal 41 straipsnį teikti 
investicines paslaugas ir (arba) vykdyti 
investicinę veiklą ir pagalbines paslaugas 
įsteigusi filialą valstybės narės teritorijoje, 
tos valstybės narės kompetentingai 
institucijai:

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonių filialai turėtų galėti administruoti DPS ir OPS, laikydamiesi tų pačių 
taisyklių kaip ir ES įmonės.
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Pakeitimas 947
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pateikia informaciją apie pradinį 
kapitalą, kuriuo filialas laisvai 
disponuoja.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonių filialai turėtų galėti administruoti DPS ir OPS, laikydamiesi tų pačių 
taisyklių kaip ir ES įmonės.

Pakeitimas 948
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje trečiosios šalies 
įmonė ketina įsteigti filialą, kompetentinga 
institucija išduoda veiklos leidimą tik kai 
įvykdomos šios sąlygos:

Valstybės narės, kurioje trečiosios šalies 
įmonė įsteigė arba ketina įsteigti filialą, 
kompetentinga institucija išduoda veiklos 
leidimą pagal 41 straipsnį tik kai 
įvykdomos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonių filialai turėtų galėti administruoti DPS ir OPS, laikydamiesi tų pačių 
taisyklių kaip ir ES įmonės.

Pakeitimas 949
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentinga institucija įsitikina, kad 
įvykdytos 41 straipsnyje išdėstytos 
sąlygos;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 950
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kompetentinga institucija įsitikina, kad 
trečiosios šalies įmonės filialas galės 
laikytis 3 dalyje išdėstytų nuostatų.

(b) kompetentinga institucija įsitikina, kad 
trečiosios šalies įmonės filialas galės 
laikytis 2 dalyje išdėstytų nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonių filialai turėtų galėti administruoti DPS ir OPS, laikydamiesi tų pačių 
taisyklių kaip ir ES įmonės.

Pakeitimas 951
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kompetentinga institucija įsitikina, kad 
trečiosios šalies įmonės filialas galės 
laikytis 3 dalyje išdėstytų nuostatų.

(b) kompetentinga institucija įsitikina, kad 
trečiosios šalies įmonės filialas galės 
laikytis 2 dalyje išdėstytų nuostatų.
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Or. en

Pakeitimas 952
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies įmonės filialas, kuriam 
išduotas leidimas pagal 1 dalį, laikosi 
įsipareigojimų, išdėstytų šios direktyvos 
16, 17, 23, 24, 25, 27 straipsniuose,
28 straipsnio 1 dalyje ir 30 straipsnyje bei 
Reglamento ES Nr. .../... [FPRR] 13–
23 straipsniuose, ir taiko pagal juos 
patvirtintas priemones, taip pat toje 
valstybėje narėje, kurioje jai išduotas 
leidimas, jos priežiūrą atlieka 
kompetentinga institucija.

Trečiosios šalies įmonės filialas, kuriam 
išduotas leidimas pagal 1 dalį, laikosi 
įsipareigojimų, išdėstytų šios direktyvos 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 ir 
30 straipsniuose bei Reglamento ES 
Nr. .../... [FPRR] 3–23 straipsniuose, ir 
taiko pagal juos patvirtintas priemones, 
taip pat toje valstybėje narėje, kurioje jai 
išduotas leidimas, jos priežiūrą atlieka 
kompetentinga institucija.

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonių filialai turėtų galėti administruoti DPS ir OPS, laikydamiesi tų pačių 
taisyklių kaip ir ES įmonės.

Pakeitimas 953
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės netaiko jokių papildomų 
reikalavimų šioje direktyvoje numatytais 
filialo administravimo ir valdymo 
klausimais.

Valstybės narės netaiko jokių papildomų 
reikalavimų šioje direktyvoje arba 
Reglamente (ES) Nr. .../.... [FPRR] 
numatytais filialo administravimo ir 
valdymo klausimais.
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Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įmonių filialai turėtų galėti administruoti DPS ir OPS, laikydamiesi tų pačių 
taisyklių kaip ir ES įmonės.

Pakeitimas 954
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugų teikimas kitose valstybėse narėse Paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas
kitose valstybėse narėse

Or. en

Pakeitimas 955
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies įmonė, kuriai išduotas 
leidimas pagal 43 straipsnį, gali teikti 
leidime numatytas paslaugas ar vykdyti 
veiklą kitose Sąjungos šalyse neįsteigusi 
naujų filialų. Šiuo tikslu ji pateikia 
valstybės narės, kurioje įsteigtas filialas, 
kompetentingai institucijai šią informaciją:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 956
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės registruoja įmones, 
kurioms pagal 41 straipsnį išduoti veiklos 
leidimai. Registras prieinamas viešai, o 
jame pateikiama informacija apie trečiųjų 
šalių įmonių paslaugas ar veiklą, kurioms 
išduotas leidimas. Šis sąrašas reguliariai 
atnaujinamas. Apie kiekvieną leidimo 
išdavimo atvejį pranešama EVPRI.

Valstybės narės registruoja įmones, 
kurioms pagal 43 straipsnį išduoti veiklos 
leidimai. Registras prieinamas viešai, o 
jame pateikiama informacija apie trečiųjų 
šalių įmonių paslaugas ar veiklą, kurioms 
išduotas leidimas. Šis sąrašas reguliariai 
atnaujinamas. Apie kiekvieną leidimo 
išdavimo atvejį pranešama EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 957
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI sudaro visų trečiųjų šalių įmonių, 
kurioms išduotas leidimas teikti paslaugas 
ir vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą. Sąraše 
pateikiama informacija apie paslaugas ar 
veiklą, kurias teikti trečiosios šalies įmonei 
išduotas leidimas, ir jis nuolat 
atnaujinamas. EVPRI skelbia tą sąrašą 
savo interneto svetainėje ir jį atnaujina.

EVPRI sudaro visų trečiųjų šalių įmonių, 
kurioms pagal 43 straipsnį išduotas 
leidimas teikti paslaugas ir vykdyti veiklą 
Sąjungoje, sąrašą. Sąraše pateikiama 
informacija apie paslaugas ar veiklą, kurias 
teikti trečiosios šalies įmonei išduotas 
leidimas, ir jis nuolat atnaujinamas. EVPRI 
skelbia tą sąrašą savo interneto svetainėje 
ir jį atnaujina.

Or. en

Pakeitimas 958
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos leidimų panaikinimas Paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas
neturint prekybos leidimo

Or. en

Pagrindimas

Tai sudarys sąlygas valstybėms narėms toliau išduoti leidimus trečiųjų šalių įmonių, kurios 
nesiekia gauti prekybos leidimo, filialams, remiantis tomis pačiomis sąlygomis, kokios dabar 
numatytos pagal Bankų konsolidavimo direktyvą (BKD) ir Finansinių priemonių rinkų 
direktyvą (FPRD). Siūloma formuluotė grindžiama Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
direktyvos (AIFVD) 42 straipsniu ir BKD 38 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 959
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Trečiųjų šalių įmonių filialų paslaugų 
teikimas ir veiklos vykdymas valstybėse 

narėse neturint prekybos leidimo
1. Nedarant poveikio šio skyriaus 1 ir 
2 skirsniams, valstybės narės gali leisti 
trečiųjų šalių įmonėms, įsteigusioms 
filialą jų teritorijoje, teikti investicines 
paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą bei 
teikti pagalbines paslaugas jų teritorijoje, 
jeigu tenkinama bent sąlyga, kad jos 
netaikys nuostatų, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos nei tos, 
kurios taikomos investicinių įmonių, 
kurių pagrindinė buveinė yra Sąjungos 
teritorijoje, filialams. Visų pirma jos 
užtikrina, kad trečiosios šalies įmonės 
filialas laikytųsi įsipareigojimų, išdėstytų 
43 straipsnio 2 dalyje.
2. Valstybės narės, siekdamos šio 



PE489.466v01-00 10/157 AM\901766LT.doc

LT

straipsnio tikslų, savo teritorijoje gali 
nustatyti griežtesnes taisykles, taikomas 
trečiosios šalies įmonėms teikiant 
investicines paslaugas ir (arba) vykdant 
investicinę veiklą ar teikiant pagalbines 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Tai sudarys sąlygas valstybėms narėms toliau išduoti leidimus trečiųjų šalių įmonių, kurios 
nesiekia gauti prekybos leidimo, filialams, remiantis tomis pačiomis sąlygomis, kokios dabar 
numatytos pagal Bankų konsolidavimo direktyvą (BKD) ir Finansinių priemonių rinkų 
direktyvą (FPRD). Siūloma formuluotė grindžiama Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
direktyvos (AIFVD) 42 straipsniu ir BKD 38 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 960
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas 

neturint prekybos leidimo
1. Valstybės narės gali toliau leisti 
trečiųjų šalių įmonėms, įsteigusioms 
filialą, teikti investicines paslaugas jų 
teritorijoje.
2. Įmonės, gavusios leidimą pagal 1 dalį, 
negali gauti ES prekybos leidimo, jeigu 
jos neužsiregistruoja EVPRI.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės sistemos turėtų toliau veikti panašiai kaip numatyta AIFV direktyvos 
procedūroje, t. y. jeigu joms suteikiamas toks leidimas, jos neturėtų gauti ES prekybos 
leidimo.
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Pakeitimas 961
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46b straipsnis
Trečiųjų šalių įmonių tarpvalstybinių 
paslaugų teikimas valstybėse narėse 

neturint prekybos leidimo
Nedarant poveikio šio skyriaus 1 ir 
2 skirsniams ir Reglamento (ES) 
Nr. .../... [FPRR] VIII antraštinei daliai, 
valstybės narės gali leisti trečiųjų šalių 
įmonėms, neįsteigusioms jų teritorijoje 
filialo arba įsteigusioms filialą kitoje 
valstybėje narėje gavus leidimą pagal 
43 straipsnį, teikti jų teritorijoje 
investicines paslaugas ir vykdyti 
investicinę veiklą bei teikti pagalbines 
paslaugas, laikantis sąlygų, kurias jos gali 
nustatyti šiuo tikslu.

Or. en

Pagrindimas

Tai sudarys sąlygas valstybėms narėms toliau laikytis savo nacionalinės tvarkos, pagal kurią 
jos leidžia trečiųjų šalių įmonėms teikti tarpvalstybines paslaugas jų teritorijoje gyvenantiems 
asmenims (turint veiklos leidimą arba jo neturint). Nė viena iš šių direktyvų – BKD, IPD ar 
FPRD – nenumatyta jokių apribojimų, susijusių su ne ES įmonėms šioje srityje taikytinomis 
sąlygomis.

Pakeitimas 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

organo nariai visada yra pakankamai geros 
reputacijos, turi pakankamai žinių, įgūdžių 
ir patirties, taip pat skiria pakankamai laiko 
savo pareigoms vykdyti. Institucijos
valdymo organo narys, norintis būti keleto 
institucijų valdybos organų nariu vienu 
metu, atsižvelgia į konkrečias aplinkybes 
ir institucijos veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą. Institucijų, kurios svarbios 
dėl savo dydžio, vidaus organizacijos, 
pobūdžio, veiklos masto ir sudėtingumo, 
valdymo organų nariai vienu metu gali 
derinti pareigas taikydami ne daugiau 
kaip vieną šių pareigų derinį, nebent jie 
tai gali pagrįsti atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 963
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės reikalauja, kad visi bet 
kurio rinkos operatoriaus valdymo organo 
nariai visada būtų pakankamai geros 
reputacijos, turėtų pakankamai žinių, 
įgūdžių ir patirties, taip pat skirtų 
pakankamai laiko savo pareigoms atlikti.
Viešojo intereso įmonių valdymo organo 
nariai pirmiausia vykdo šiuos reikalavimus:

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skirtų pakankamai laiko savo 
funkcijoms vykdyti. Vienu metu jie gali 
derinti pareigas taikydami ne daugiau kaip 
vieną šių pareigų derinį:

(a) Vienu metu jie gali derinti pareigas 
taikydami ne daugiau kaip vieną šių 
pareigų derinį:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 965
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vieno vykdomojo direktoriaus ir dviejų
nevykdomųjų direktorių pareigas,

i) vieno vykdomojo direktoriaus ir trijų
nevykdomųjų direktorių pareigas,

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies a punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) keturių nevykdomųjų direktorių 
pareigas.

ii) penkių nevykdomųjų direktorių 
pareigas.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies a punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įstaigų valdymo organo direktoriaus 
pareigos,

i) kurios priklauso tai pačiai grupei arba 
ii) kurios priklauso tai pačiai institucinei 
užtikrinimo sistemai, jei tenkinamos 
108 straipsnio 7 dalyje nustatytos sąlygos, 
arba 
iii) įmonėse (įskaitant nefinansų įstaigas), 
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kuriose įstaigai priklauso kvalifikuotoji 
akcijų paketo dalis, laikomos vieno 
direktoriaus pareigomis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 968
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies a punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vykdomojo arba nevykdomojo 
direktoriaus pareigos, atliekamos

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

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad ši išimtis taikoma ne tik konsoliduotoms grupėms, bet ir įmonių grupėms, 
priklausančioms tai pačiai pramonės kontroliuojančiajai bendrovei. Taip siekiama užtikrinti, 
kad direktoriaus pareigų apribojimas nekeltų pavojaus tokio pobūdžio ilgalaikių pramonės 
savininkų verslo modeliui. Pramonės kontroliuojančiųjų bendrovių verslo modelį sudaro 
ilgalaikiai savininkai, kuriems atstovaujama valdymo organuose jų ilgalaikių investicijų 
klausimais.
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Pakeitimas 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad rinkos 
operatoriai kaip vieną iš valdymo organo 
narių atrankos kriterijų taikytų įvairovės 
principą. Visų pirma rinkos operatoriai, 
atsižvelgdami į savo valdymo organo dydį, 
vykdo politiką, kuria skatinama valdymo 
organo narių įvairovė lyties, amžiaus, 
išsilavinimo, profesijos ir geografiniu 
atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 971
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad rinkos 
operatoriai kaip vieną iš valdymo organo 
narių atrankos kriterijų taikytų įvairovės 
principą. Visų pirma rinkos operatoriai, 
atsižvelgdami į savo valdymo organo dydį, 
vykdo politiką, kuria skatinama valdymo 
organo narių įvairovė lyties, amžiaus, 
išsilavinimo, profesijos ir geografiniu 
atžvilgiu.

3. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir jų atitinkami 
organo narių skyrimo komitetai kaip vieną 
iš valdymo organo narių atrankos kriterijų 
taikytų įvairovės principą. Visų pirma 
investicinės įmonės, atsižvelgdamos į savo 
valdymo organo dydį, vykdo politiką, kuria 
skatinama valdymo organo narių įvairovė 
lyties, amžiaus, išsilavinimo, profesijos ir 
geografijos atžvilgiu; taip pat imasi 
konkrečių veiksmų, siekdamos užtikrinti 
labiau subalansuotą atstovavimą 
valdybose. Tokios konkrečios priemonės 
gali būti, pavyzdžiui, direktorių skyrimo 
komitetų narių mokymai, tinkamų 
kandidatų sąrašų sudarymas, skyrimo 
procedūros, kurioje dalyvauja bent po 
vieną kiekvienos lyties kandidatą, 
įvedimas.

Or. en

Pagrindimas

Įvairovė valdybose užtikrina didesnę kompetenciją ir platesnes perspektyvas. Jei įdarbinami 
tik vyrai arba tik moterys, susiaurinama atranka ir rizikuojama nepastebėti galimų labai 
aukštos kvalifikacijos kandidatų. Atrenkant moteris, daromos sisteminės klaidos. Bankus taip 
pat reikėtų raginti įgyvendinti vidutinės trukmės laikotarpio planą skatinti moteris siekti 
įtakingų pareigų, kad tokias pareigas einančių moterų skaičius padidėtų.
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Pakeitimas 972
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad rinkos 
operatoriai kaip vieną iš valdymo organo 
narių atrankos kriterijų taikytų įvairovės 
principą. Visų pirma rinkos operatoriai, 
atsižvelgdami į savo valdymo organo dydį, 
vykdo politiką, kuria skatinama valdymo 
organo narių įvairovė lyties, amžiaus, 
išsilavinimo, profesijos ir geografiniu 
atžvilgiu.

3. Valstybės narės reikalauja, kad rinkos 
operatoriai kaip vieną iš valdymo organo 
narių atrankos kriterijų taikytų įvairovės 
principą. Visų pirma rinkos operatoriai, 
atsižvelgdami į savo valdymo organo dydį, 
vykdo politiką, kuria skatinama valdymo 
organo narių įvairovė lyties, amžiaus, 
išsilavinimo, profesijos ir geografiniu 
atžvilgiu. Atstovavimas darbuotojams 
valdymo organe taip pat turėtų būti 
vertinamas kaip tinkamas būdas didinti 
įvairovę, nes tai papildomai suteikia 
svarbią perspektyvą ir patikimų žinių apie 
operatoriaus vidaus darbą.

Or. en

Pakeitimas 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia reguliavimo standartų 
projektus ir juose nurodo:

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 974
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Šis straipsnis taikomas nedarant 
poveikio nacionalinės teisės aktų 
nuostatoms ar tvarkai, 
reglamentuojančiai atstovavimą 
darbuotojams įmonių valdybose.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos nesusilpnintų nacionalinių taisyklių dėl 
atstovavimo darbuotojams ar nekliudytų jų taikyti.

Pakeitimas 975
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenims, turintiems didelę įtaką 
reguliuojamos rinkos valdymui, taikomi 
reikalavimai

Asmenims, turintiems didelę įtaką 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS
valdymui, taikomi reikalavimai

Or. en

Pakeitimas 976
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad asmenys, 
galintys daryti tiesioginę ar netiesioginę 
didelę įtaką reguliuojamos rinkos 
valdymui, atitiktų keliamus reikalavimus.

1. Valstybės narės reikalauja, kad asmenys, 
galintys daryti tiesioginę ar netiesioginę 
didelę įtaką reguliuojamos rinkos, DPS ar 
OPS valdymui, atitiktų keliamus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 977
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius:

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS
operatorius:

Or. en

Pakeitimas 978
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kompetentingai institucijai pateiktų ir 
viešai paskelbtų informaciją apie 
nuosavybės teisę į reguliuojamą rinką ir 
(arba) rinkos operatorių, ypač kiekvienos 
šalies, galinčios daryti didelę įtaką 
reguliuojamos rinkos valdymui, tapatybę ir 
interesus;

(a) kompetentingai institucijai pateiktų ir 
viešai paskelbtų informaciją apie 
nuosavybės teisę į reguliuojamą rinką ir 
(arba) DPS arba OPS rinkos operatorių, 
ypač kiekvienos šalies, galinčios daryti 
didelę įtaką reguliuojamos rinkos 
valdymui, tapatybę ir interesus;

Or. en

Pakeitimas 979
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės reikalauja, kad rinkos 
nariai ir svarbūs rinkos dalyviai neturėtų 
galimybės daryti tiesioginės ar 
netiesioginės didelės įtakos reguliuojamos 
rinkos ar DPS valdymui.
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Or. en

Pakeitimas 980
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariams 
ir svarbiems rinkos dalyviams tiesiogiai ar 
netiesiogiai nuosavybės teise 
nepriklausytų daugiau kaip 5 proc. tos 
reguliuojamos rinkos ar DPS.

Or. en

Pakeitimas 981
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka, DPS arba OPS viešai 
paskelbtų apie bet kokį akcininką, kurio 
nuosavybės teisės toje reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS viršija 5 proc.

Or. en

Pakeitimas 982
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija atsisako 
patvirtinti reguliuojamos rinkos siūlomas 
reguliuojamos rinkos kontroliuojamas 
palūkanas ir (arba) rinkos operatoriaus 
pakeitimus, jeigu yra objektyvus ir 
akivaizdus pagrindas manyti, kad pasiūlyti 
įmonės valdymo pakeitimai keltų pavojų 
patikimam ir riziką ribojančiam įmonės
valdymui.

3. Kompetentinga institucija atsisako 
patvirtinti reguliuojamos rinkos siūlomas 
reguliuojamos rinkos kontroliuojamas 
palūkanas ir (arba) rinkos operatoriaus 
pakeitimus, jeigu yra objektyvus ir 
akivaizdus pagrindas manyti, kad pasiūlyti 
įmonės valdymo pakeitimai keltų pavojų 
patikimam ir riziką ribojančiam 
reguliuojamos rinkos ar DPS valdymui 
arba sukeltų didelį interesų konfliktą.

Or. en

Pakeitimas 983
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos:

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka arba DPS:

Or. en

Pakeitimas 984
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) turėtų priemones aiškiai identifikuoti ir 
valdyti galimus neigiamus reguliuojamos 
rinkos, jos savininkų bet kokio interesų 

(a) turėtų priemones aiškiai identifikuoti ir 
valdyti galimus neigiamus reguliuojamos 
rinkos ar DPS, jos savininkų bet kokio 
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konflikto padarinius reguliuojamos rinkos 
administravimui ar jos dalyviams ar jos 
operatoriui ir reguliuojamos rinkos geram 
veikimui, ypač jeigu šis interesų konfliktas 
gali trukdyti reguliuojamai rinkai vykdyti 
kompetentingos institucijos perduotas 
funkcijas;

interesų konflikto padarinius reguliuojamos 
rinkos ar DPS administravimui ar jos 
dalyviams ar jos operatoriui ir 
reguliuojamos rinkos ar DPS geram 
veikimui, ypač jeigu šis interesų konfliktas 
gali trukdyti reguliuojamai rinkai ar DPS
vykdyti kompetentingos institucijos 
perduotas funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 985
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) turėtų skaidrias taisykles, 
grindžiamas objektyviais kriterijais, 
kuriomis reglamentuojamos pavedimų 
srautų, nuo kurių gali priklausyti šios 
sistemos naudotojai ir kuriuos jie gali 
veikti, kategorijos;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 986
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja 1. Valstybės narės reikalauja 



AM\901766LT.doc 25/157 PE489.466v01-00

LT

reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad jos prekybos 
sistemos būtų atsparios, pakankamai 
pajėgios susidoroti su didžiausiais 
pavedimų ir pranešimų kiekiais, galėtų 
užtikrinti reguliarią prekybą esant rinkos 
spaudimui, būtų visiškai patikrintos 
siekiant užtikrinti tokių sąlygų laikymąsi ir 
jose būtų taikomos veiksmingos veiklos 
tęstinumo priemonės siekiant užtikrinti jos 
paslaugų tęstinumą, jei įvyktų nenumatytas 
jos prekybos sistemų gedimas.

reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, skirtas 
užtikrinti, kad jos prekybos sistemos būtų 
atsparios, pakankamai pajėgios susidoroti 
su didžiausiais pavedimų ir pranešimų 
kiekiais, galėtų užtikrinti reguliarią 
prekybą esant rinkos spaudimui, būtų 
visiškai patikrintos siekiant užtikrinti tokių 
sąlygų laikymąsi net ir esant dideliam 
rinkos kintamumui ir jose būtų taikomos 
veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės 
siekiant užtikrinti jos paslaugų tęstinumą, 
jei įvyktų nenumatytas jos prekybos 
sistemų gedimas.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vietų sistemos turėtų būti tikrinamos net ir didelio rinkos kintamumo laikotarpiu, 
kaip antai žaibiško akcijų rinkos kracho (angl. Flash Crash) atveju.

Pakeitimas 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad jos prekybos 
sistemos būtų atsparios, pakankamai 
pajėgios susidoroti su didžiausiais 
pavedimų ir pranešimų kiekiais, galėtų 
užtikrinti reguliarią prekybą esant rinkos 
spaudimui, būtų visiškai patikrintos 
siekiant užtikrinti tokių sąlygų laikymąsi ir 
jose būtų taikomos veiksmingos veiklos 
tęstinumo priemonės siekiant užtikrinti jos 
paslaugų tęstinumą, jei įvyktų nenumatytas 
jos prekybos sistemų gedimas.

1. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje arba DPS taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad jos 
prekybos sistemos būtų atsparios, 
pakankamai pajėgios susidoroti su 
didžiausiais pavedimų ir pranešimų 
kiekiais, galėtų užtikrinti reguliarią 
prekybą esant rinkos spaudimui, būtų 
visiškai patikrintos siekiant užtikrinti tokių 
sąlygų laikymąsi ir jose būtų taikomos 
veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės 
siekiant užtikrinti jos paslaugų tęstinumą, 
jei įvyktų nenumatytas jos prekybos 
sistemų gedimas.
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(Šis pakeitimas taikomas visam 
51 straipsniui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus viso straipsnio pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos turėtų būti taikomos reguliuojamoms rinkoms ir DPS siekiant užtikrinti didesnį 
rinkos saugumą ir išvengti spragų.

Pakeitimas 988
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad jos 
prekybos sistemos būtų atsparios, 
pakankamai pajėgios susidoroti su 
didžiausiais pavedimų ir pranešimų 
kiekiais, galėtų užtikrinti reguliarią 
prekybą esant rinkos spaudimui, būtų 
visiškai patikrintos siekiant užtikrinti tokių 
sąlygų laikymąsi ir jose būtų taikomos 
veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės 
siekiant užtikrinti jos paslaugų tęstinumą, 
jei įvyktų nenumatytas jos prekybos 
sistemų gedimas.

1. Valstybės narės reikalauja prekybos 
vietose taikyti veiksmingas sistemas, 
procedūras ir priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad jos prekybos sistemos 
būtų atsparios, pakankamai pajėgios 
susidoroti su didžiausiais pavedimų ir 
pranešimų kiekiais, galėtų užtikrinti 
reguliarią prekybą esant rinkos spaudimui, 
būtų visiškai patikrintos siekiant užtikrinti 
tokių sąlygų laikymąsi ir jose būtų 
taikomos veiksmingos veiklos tęstinumo 
priemonės siekiant užtikrinti jos paslaugų 
tęstinumą, jei įvyktų nenumatytas jos 
prekybos sistemų gedimas.

Or. en

Pakeitimas 989
Corien Wortmann-Kool

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

1a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti rinkos 
formavimo sistemas ir užtikrinti, kad tose 
sistemose dalyvautų pakankamai 
investicinių įmonių, kurios pateiktų 
tvirtus pasiūlymus už konkurencingą 
kainą, tokiu būdu reguliariai ir nuolat 
užtikrindamos rinkos likvidumą
minimaliam nepertraukiamos prekybos 
valandų laikotarpiui, atsižvelgiant į 
įprastas rinkos sąlygas, taisykles ir 
nuostatas, išskyrus atvejus, kai toks 
reikalavimas yra netinkamas dėl prekybos 
pobūdžio ir masto toje reguliuojamoje 
rinkoje. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų sudarytas 
privalomas reguliuojamos rinkos ir 
investicinės įmonės rašytinis susitarimas, 
kuriuo nustatomi įsipareigojimai, susiję 
su dalyvavimu šioje sistemoje, įskaitant 
likvidumo užtikrinimą, bet tuo 
neapsiribojant. Reguliuojama rinka 
įsipareigoja užtikrinti, kad investicinės 
įmonės atitiktų tokių privalomų rašytinių 
susitarimų reikalavimus. Reguliuojama 
rinka informuoja savo kompetentingą 
instituciją apie privalomo rašytinio 
susitarimo turinį ir įtikina savo 
kompetentingą instituciją, kad laikosi 
šioje dalyje nurodytų reikalavimų.
EVPRI parengia gaires, kuriose nurodo, 
kokios investicinės įmonės įpareigotos 
sudaryti šioje dalyje nurodytus privalomus 
rašytinius susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su C. Wortmann-Kool pateiktais 17 straipsnio 3 dalies ir 
51 straipsnio 7 dalies pakeitimais.
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Pakeitimas 990
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos užtikrintų, kad jų 
prekybos sistemoms sparčiosios prekybos 
ir kitais automatizuotos prekybos 
šaltiniais siunčiami pranešimai būtų 
aiškiai atpažįstami.

Or. en

Pagrindimas

Automatizuotų strategijų pavedimai, jų atšaukimas ir pakeitimai pranešimuose turėtų būti 
aiškiai pažymėti. Tai būtina nustatytos stebėsenos sąlyga.

Pakeitimas 991
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja bet kurioje 
prekybos vietoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, kad 
būtų užtikrinama, jog visi narių arba 
dalyvių į sistemą įvedami pavedimai 
galiotų ne trumpiau kaip 1 sekundę.

Or. en

Pakeitimas 992
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kad būtų užtikrinama, jog visi 
narių arba dalyvių į sistemą įvedami 
pavedimai galiotų ne trumpiau kaip 
5 sekundes. Per šį 5 sekundžių laikotarpį 
tam pačiam produktui galima įvesti ne 
daugiau kaip du pavedimus.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinė praktika nedaug prisideda prie likvidumo užtikrinimo, tačiau jai būdinga didelė 
spekuliacijos rizika.

Pakeitimas 993
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kad būtų užtikrinama, jog visi 
narių arba dalyvių į sistemą įvedami 
pavedimai būtų aktyvūs ne trumpiau kaip
1 sekundę.

Or. en

Pagrindimas

Trumpiau nei 1 sekundę aktyvūs pavedimai nedidina likvidumo ir yra naudingi tik sparčiosios 
prekybos prekiautojams.
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Pakeitimas 994
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje, DPS ir OPS 
taikyti veiksmingas sistemas, procedūras 
ir priemones siekiant užtikrinti, kad 
pavedimo vykdymo laikotarpis būtų bent 
100 milisekundžių.

Or. en

Pakeitimas 995
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės reikalauja prekybos 
vietose taikyti veiksmingas sistemas, 
kuriomis užtikrinama, kad sparčiosios 
prekybos strategijos bet kuriuo konkrečiu 
laikotarpiu sudarytų ne daugiau kaip 
20 proc. pavedimų žurnale nurodytų 
pavedimų.

Or. en

Pakeitimas 996
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis naudojantis atmetami pavedimai, 
kurie viršija iš anksto nustatytą apimtį ir 
kainų ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi, 
ir galima laikinai sustabdyti prekybą, jei 
toje ar susijusioje rinkoje per trumpą 
laikotarpį pastebimas akivaizdus 
finansinės priemonės kainos svyravimas, o 
išskirtiniais atvejais galima atšaukti, 
pakeisti ar pataisyti bet kokį sandorį.

2. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis naudojantis atmetami pavedimai, 
kurie viršija iš anksto nustatytą apimtį ir 
kainų ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi, 
ir galima laikinai sustabdyti prekybą, jei 
toje rinkoje yra arba gali būti vykdomas 
pavedimas, kuris sukelia arba gali sukelti
akivaizdų finansinės priemonės kainos 
svyravimą, o išskirtiniais atvejais galima 
atšaukti bet kokį paskesnį sandorį.
Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje užtikrinti, kad prekybos 
sustabdymo parametrai būtų nustatyti 
taip, kad būtų atsižvelgiama į skirtingų 
aktyvų rūšių ir porūšių likvidumą, rinkos 
modelio pobūdį bei naudotojų tipus, ir kad 
jų pakaktų siekiant išvengti didelių 
prekybos tvarkos sutrikimų. Valstybės 
narės užtikrina, kad reguliuojama rinka 
paskelbtų prekybos sustabdymo 
parametrus ir bet kokius reikšmingus šių 
parametrų pokyčius kompetentingai 
institucijai, kuri juos savo ruožtu praneša 
EVPRI.

Or. en

Pagrindimas

Reguliuojamos rinkos ir DPS turėtų būti įgaliotos tik atšaukti sandorius; ketinimai pakeisti ar 
pataisyti sandorius gali turėti sudėtingų teisinių ir su rinka susijusių pasekmių, dėl kurių gali 
atsirasti įsipareigojimų ar problemų, kurias nelengva išspręsti. Tam tikri sistemos išjungikliai 
suveikia prieš įvykdant pavedimą; I lygmens tekstas turėtų sudaryti tam galimybes.

Pakeitimas 997
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis naudojantis atmetami 
pavedimai, kurie viršija iš anksto nustatytą 
apimtį ir kainų ribas arba yra akivaizdžiai 
klaidingi, ir galima laikinai sustabdyti 
prekybą, jei toje ar susijusioje rinkoje per 
trumpą laikotarpį pastebimas akivaizdus 
finansinės priemonės kainos svyravimas, o
išskirtiniais atvejais galima atšaukti, 
pakeisti ar pataisyti bet kokį sandorį.

2. Valstybės narės reikalauja prekybos 
vietoje arba bet kurioje kitoje prekybos 
sistemoje taikyti veiksmingas sistemas, 
procedūras ir priemones, kuriomis 
naudojantis atmetami pavedimai, kurie 
viršija iš anksto nustatytą apimtį ir kainų 
ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi, ir 
galima laikinai sustabdyti prekybą, jei toje 
ar susijusioje rinkoje per trumpą laikotarpį 
pastebimas akivaizdus finansinės 
priemonės kainos svyravimas, palyginti su 
tos finansinės priemonės verte uždarant 
biržą prekybos vietoje, kurioje tos 
finansinės priemonės apyvarta didžiausia,
ir galima atšaukti, pakeisti ar pataisyti bet 
kokį sandorį. Taikant šias sistemas 
prekyba tuo pat metu laikinai sustabdoma 
visose prekybos vietose, kurios prekiauja 
tomis pačiomis finansinėmis 
priemonėmis, jei toje ar susijusioje 
rinkoje per trumpą laikotarpį pastebimas 
akivaizdus finansinės priemonės kainos 
svyravimas. Esant akivaizdžiam kainos 
svyravimui visi pavedimai, įvykdyti po to, 
kai prekybos vieta, kurioje tos finansinės 
priemonės apyvarta yra didžiausia, 
laikinai sustabdė prekybą, yra atšaukiami.
Valstybės narės reikalauja prekybos 
vietoje užtikrinti, kad prekybos 
sustabdymo parametrai atitiktų 7 dalies 
b punkte nurodytas sąlygas.
EVPRI skelbia šiuos parametrus savo 
interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti skaidrumą sistemos išjungiklių klausimu. Be to, labai svarbu kad jie būtų 
vienodi visoje Sąjungoje.



AM\901766LT.doc 33/157 PE489.466v01-00

LT

Pakeitimas 998
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis naudojantis atmetami pavedimai, 
kurie viršija iš anksto nustatytą apimtį ir 
kainų ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi, 
ir galima laikinai sustabdyti prekybą, jei 
toje ar susijusioje rinkoje per trumpą 
laikotarpį pastebimas akivaizdus 
finansinės priemonės kainos svyravimas, o 
išskirtiniais atvejais galima atšaukti, 
pakeisti ar pataisyti bet kokį sandorį.

2. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis naudojantis atmetami pavedimai, 
kurie viršija iš anksto nustatytą apimtį ir 
kainų ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi, 
ir galima laikinai sustabdyti prekybą, jei 
toje ar susijusioje rinkoje pastebimas 
akivaizdus finansinės priemonės kainos 
svyravimas, jei atitinkamas rinkos 
operatorius informuoja apie tokį 
svyravimą.

Or. en

Pagrindimas

Laikinas prekybos sustabdymas turėtų būti koordinuojamas visose prekybos vietose, tačiau 
techniškai labiau įmanoma tuos veiksmus koordinuoti nei mėginti automatizuoti juos visiškai 
suderinant. Kadangi tam tikrais atvejais sustabdymas arba kainų svyravimas būdingas tik 
vienai prekybos vietai, nėra pagrindo sustabdyti visą rinką.

Pakeitimas 999
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje ar DPS taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kad būtų užtikrinama, jog visi 
narių arba dalyvių į sistemą įvedami 
pavedimai galiotų ne trumpesnį kaip 
500 milisekundžių laikotarpį, per kurį 
pavedimo negalima atšaukti ar pakeisti.
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Or. en

Pakeitimas 1000
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje turėti galimybę 
laikinai sustabdyti prekybą, jei toje ar 
susijusioje rinkoje per trumpą laikotarpį 
pastebimas akivaizdus finansinės 
priemonės kainos svyravimas, o 
išskirtiniais atvejais turėti galimybę 
atšaukti, pakeisti ar pataisyti bet kokį 
sandorį. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka užtikrintų, jog 
prekybos sustabdymo parametrai būtų 
nustatyti taip, kad būtų atsižvelgiama į 
skirtingų aktyvų rūšių ir porūšių 
likvidumą ir kad jie būtų pakankami 
siekiant išvengti didelių prekybos tvarkos 
sutrikimų. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojama rinka paskelbtų prekybos 
sustabdymo parametrus ir bet kokius 
reikšmingus šių parametrų pokyčius 
kompetentingai institucijai, kuri juos savo 
ruožtu praneša EVPRI. EVPRI skelbia 
šiuos parametrus savo interneto 
svetainėje. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamai rinkai, kuri ypač svarbi [tos 
priemonės] likvidumo požiūriu, laikinai 
sustabdžius prekybą bet kurioje valstybėje 
narėje, kitos prekybos vietos, kurioje ta 
priemone prekiaujama, taip pat privalo 
laikinai sustabdyti prekybą tol, kol ji bus 
atnaujinta pirminėje rinkoje.

Or. en
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Pakeitimas 1001
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės reikalauja, kad esant 
2 dalyje nurodytoms aplinkybėms 
reguliuojamos rinkos praneštų apie tai 
visoms kitoms atitinkamoms prekybos 
vietoms, kad būtų galima koordinuotai 
reaguoti visos rinkos mastu.

Or. en

Pagrindimas

Kol kas neįmanoma suderinti sistemos išjungiklių visos ES mastu, tačiau prekybos vietos 
turėtų koordinuotai reaguoti į išskirtines rinkos sąlygas, kad reikalui esant būtų taikomas 
vienas metodas.

Pakeitimas 1002
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones,
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones siekiant 
kontroliuoti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje. EVPRI parengia 
techninius reguliavimo standartus ir 
nurodo kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama 
taikant tokias sistemas, procedūras ir 
priemones, įskaitant sistemas, skirtas 
sumažinti neįvykdytų pavedimų ir sandorių 
santykį, kurį į sistemą gali įvesti narys arba 
dalyvis, sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla 
pavojus, kad bus viršytas jos sistemos 
pajėgumas, ir apriboti minimalų kainos 
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pokyčio dydį, kuriuo rinkoje gali būti 
spekuliuojama.

Or. en

Pagrindimas

Nors prekybos vietos gali kontroliuoti galimus prekybos sutrikimus, tačiau jos negali 
užtikrinti, kad algoritminės sistemos nesukels sutrikimų. EVPRI turėtų būti įpareigota 
išsamiau apibrėžti, kas turėtų sudaryti tas sistemas ir procedūras.

Pakeitimas 1003
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, pagal 
kurias būtų galima nustatyti pavedimus, 
vykdomus taikant algoritminės prekybos 
arba sparčiosios prekybos strategiją, taip 
pat kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
arba sparčiosios prekybos sistemos 
negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti 
tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas 
rinkoje, įskaitant sistemas, skirtas 
sumažinti neįvykdytų pavedimų ir sandorių 
santykį, kurį į sistemą gali įvesti narys arba 
dalyvis, sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla 
pavojus, kad bus viršytas jos sistemos 
pajėgumas, ir apriboti minimalų kainos 
pokyčio dydį, kuriuo rinkoje gali būti 
spekuliuojama.

Or. en

Pakeitimas 1004
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
algoritminės prekybos sistemos negalėtų 
sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką 
pažeidžiančias prekybos sąlygas rinkoje, 
įskaitant sistemas, skirtas sumažinti 
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį į sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

3. Valstybės narės reikalauja prekybos 
vietoje taikyti veiksmingas sistemas, 
procedūras ir priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad algoritminės prekybos 
sistemos negalėtų sukurti arba paskatinti 
susidaryti tvarką pažeidžiančias prekybos 
sąlygas rinkoje. Valstybės narės reikalauja
prekybos vietoje taikyti sistemas, skirtas:

(a) sumažinti neįvykdytų pavedimų ir 
sandorių santykį, kurį į sistemą gali įvesti 
narys arba dalyvis, nuo 50 iki 1,
(b) sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla 
pavojus, kad bus viršytas jos sistemos 
pajėgumas, ir

(c) apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama, 
tiek, kad vienas kainos pokytis būtų beveik 
lygus vidutiniam tos finansinės priemonės 
kainų skirtumui.

Or. en

Pakeitimas 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje ar DPS taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, pagal kurias būtų galima 
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prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

nustatyti pavedimus, vykdomus taikant 
algoritminės prekybos strategiją, ir 
pavedimus, vykdomus taikant sparčiosios 
prekybos strategiją, tokio pavedimo 
pateikimo metu, ir kuriomis užtikrinama, 
kad algoritminės arba sparčiosios
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus,
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.
Visų pirma valstybės narės draudžia 
reguliuojamai rinkai arba DPS sudaryti 
savo nariams galimybę teikti tiesioginę 
elektroninę prieigą.

Or. en

Pagrindimas

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two. The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Pakeitimas 1006
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
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kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
nustatyti prekybos vietoje tai finansinei 
priemonei taikomą minimalų kainos 
pokyčio dydį, kuriuo rinkoje gali būti 
spekuliuojama. Visų pirma valstybės narės 
draudžia reguliuojamai rinkai suteikti 
savo nariams nepatikrintą ar 
nekontroliuojamą prieigą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1007
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
arba sparčiosios prekybos sistemos 
negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti 
tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas 
rinkoje, įskaitant priemones prekybos 
mokesčių pavidalu siekiant paskatinti 
mažesnį sistemos pranešimų ir įvykdytų 
prekybos sandorių santykį, kurį į sistemą 
gali įvesti narys arba dalyvis, sulėtinti 
pavedimų srautą, jei kyla pavojus, kad bus 
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kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama. viršytas jos sistemos pajėgumas, ir apriboti 
minimalų kainos pokyčio dydį, kuriuo 
rinkoje gali būti spekuliuojama.

Or. en

Pagrindimas

Yra įvairių galimybių, kaip apmokestinimo struktūros galėtų atgrąsyti nuo ypač dažno 
pavedimų atšaukimo, pvz., papildomi mokesčiai pasiekus tam tikrą ribą ar santykį, arba už 
kiekvieną pranešimą, kad už pavedimus ir jų atšaukimus reikėtų mokėti taip pat kaip už 
sandorius. Atsižvelgiant į įvairius atliekamus bandymus, geriausia būtų pernelyg nenorminti 
šios struktūros.

Pakeitimas 1008
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, pagal 
kurias būtų galima nustatyti pavedimus, 
vykdomus taikant algoritminės prekybos 
strategiją, ir pavedimus, vykdomus taikant 
sparčiosios prekybos strategiją, tokio 
pavedimo pateikimo metu, ir kuriomis 
užtikrinama, kad algoritminės arba 
sparčiosios prekybos sistemos negalėtų 
sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką 
pažeidžiančias prekybos sąlygas rinkoje, 
įskaitant sistemas, skirtas sumažinti 
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį į sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

Or. en
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Pakeitimas 1009
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalies 1 a, 1 b ir 1 c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų, kuriuose apibrėžiamas 3 dalyje 
nurodytas identifikavimo formatas, 
projektą siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas visose reguliuojamose rinkose ir 
DPS bei valstybėse narėse ir užtikrinti 
veiksmingą duomenų konsolidavimą 
Europos mastu.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[...]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
antroje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose 
nustatyta tvarka.
______________
*OL įrašyti datą: 12 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 1010
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
prekybos vietoje būtų nustatyta leidimų 
išdavimo tvarka, taikoma nagrinėjant 
prašymus dėl naujų ar pakeistų 
automatizuotų prekybos sistemų 
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sujungimo su rinkos sistemomis.
Tokia tvarka apima 3b dalyje nurodytus 
tikrinimus.
Taikant šią tvarką prekybos vieta pateikia 
raštišką prašymo patvirtinimą arba 
atmetimą, išsamiai nurodydama 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta oficiali prašymo sujungti automatizuotą prekybos sistemą su 
reguliuojamos rinkos sistemomis patvirtinimo arba atmetimo procedūra, pagal kurią rinkos 
operatorius prisiimtų atsakomybę už tolesnius veiksmus.

Pakeitimas 1011
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI parengia privalomus 
techninius standartus, kuriuose 
apibrėžiamas identifikavimo formatas, 
siekiant sudaryti vienodas sąlygas visose 
prekybos vietose ir valstybėse narėse ir 
užtikrinti veiksmingą duomenų 
konsolidavimą Europos mastu.

Or. en

Pakeitimas 1012
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės reikalauja prekybos 
vietose nustatyti griežtas ir privalomas 
priimtinumo tikrinimo procedūras ir 
tikrinimo aplinką, kurioje vertinami 
automatizuoti prekybos algoritmai. Su 
tikrinimo tvarka susijusi informacija 
pateikiama investicinėms įmonėms, 
ketinančioms naudoti šiuos algoritmus, 
arba kitoms suinteresuotosioms šalims, 
ketinančioms juos vystyti. Tikrinimo 
tvarka apima šaltinio kodo patikrinimą ir 
detalius algoritmo modelio aprašus. 
Tikrinimo aplinka apima realius 
pavedimo srautus, grindžiamus 
ankstesnių laikotarpių duomenimis 
nepalankiausiomis ir palankiausiomis 
rinkos sąlygomis, taip pat modeliavimą 
remiantis reprezentatyviais ankstesniais 
duomenimis ir ekspertų parengtais 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
scenarijais.
Tikrinimo tvarka ir aplinka nuolat 
atnaujinama, kad atitiktų besikeičiančią 
rinkos praktiką ir technologijų raidą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi blogai veikianti programinė įranga gali padaryti daug žalos svarbiai rinkos 
infrastruktūrai, reikėtų atlikti sistemingus ir griežtus patikrinimus tiek įprastomis, tiek 
nepalankiausiomis pavedimų srautų sąlygomis, taip pat atsižvelgiant į ankstesnius ir 
numatomus scenarijus. Atsakomybė už tokius tikrinimus turėtų tekti pačioms prekybos 
vietoms, nes jos kaupia duomenis ir žinias apie prekybos sistemą.

Pakeitimas 1013
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 
tiesiogine elektronine prieiga, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat, 
kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius.

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 
tiesiogine prieiga prie rinkos, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat, 
kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1014
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 
tiesiogine elektronine prieiga, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 

Siekiant tinkamai nustatyti tiesioginės 
elektroninės prieigos reguliavimo tvarką 
ir atsižvelgti į esamas EVPRI paskelbtas 
gaires, valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje, kurioje leidžiama
naudotis tiesiogine elektronine prieiga, 
taikyti veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
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kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat, 
kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius.

paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, kad 
narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius ir kad 
nebūtų teikiama nepatikrinta ar 
nekontroliuojama prieiga, neatlikus 
patikrinimo prieš sudarant sandorį.

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant prieigą prekybos vietai būtina užtikrinti didžiausio masto rinkos efektyvumą ir 
vientisumą. Taigi būtina uždrausti bet kokią elektroninę prieigą, pvz., nepatikrintą ar 
nekontroliuojamą prieigą, prie platformos, kurią siūlo investicinė įmonė, negalinti užtikrinti 
tinkamo atsakomybės lygio tiems, kurie jungiasi prie tos platformos.

Pakeitimas 1015
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 
tiesiogine elektronine prieiga, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat, 
kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius.

Valstybės narės reikalauja reguliuojamose 
rinkose uždrausti nariams ar dalyviams 
teikti remiamą prieigą. Valstybės narės 
reikalauja reguliuojamoje rinkoje, kurioje 
leidžiama naudotis tiesiogine prieiga prie 
rinkos, taikyti veiksmingas sistemas, 
procedūras ir priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad nariams ar dalyviams 
būtų leidžiama tokias paslaugas teikti tik 
jeigu jie yra pagal šią direktyvą leidimą 
gavusi investicinė įmonė, kad būtų 
nustatyti ir taikomi tinkami kriterijai dėl 
asmenų, kuriems gali būti suteikta tokia 
prieiga, tinkamumo, taip pat, kad narys ar 
dalyvis išliktų atsakingas už naudojantis ta 
paslauga įvykdytus pavedimus ir prekybos 
sandorius.
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Or. en

Pakeitimas 1016
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 
tiesiogine elektronine prieiga, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat,
kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius.

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis prieiga, 
taikyti veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, kad 
narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius ir kad 
būtų atsisakyta investicinių įmonių 
praktikos teikti nepatikrintą ar 
nekontroliuojamą prieigą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1017
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 
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tiesiogine elektronine prieiga, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat, 
kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius.

tiesiogine prieiga prie rinkos, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama tokias 
paslaugas teikti tik jeigu jie yra pagal šią 
direktyvą leidimą gavusi investicinė įmonė, 
kad būtų nustatyti ir taikomi tinkami 
kriterijai dėl asmenų, kuriems gali būti 
suteikta tokia prieiga, tinkamumo, taip pat, 
kad narys ar dalyvis išliktų atsakingas už 
naudojantis ta paslauga įvykdytus 
pavedimus ir prekybos sandorius.

Or. en

Pakeitimas 1018
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje, kurioje leidžiama naudotis 
tiesiogine elektronine prieiga, taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama 
tokias paslaugas teikti tik jeigu jie yra 
pagal šią direktyvą leidimą gavusi 
investicinė įmonė, kad būtų nustatyti ir 
taikomi tinkami kriterijai dėl asmenų, 
kuriems gali būti suteikta tokia prieiga, 
tinkamumo, taip pat, kad narys ar dalyvis 
išliktų atsakingas už naudojantis ta 
paslauga įvykdytus pavedimus ir prekybos 
sandorius.

Valstybės narės reikalauja, kad prekybos 
vietose jokiems asmenims nebūtų
leidžiama naudotis tiesiogine elektronine 
prieiga.

Or. en

Pakeitimas 1019
Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti 
tinkami su rizikos kontrole susiję standartai 
ir naudojantis tokia prieiga vykdomos 
prekybos ribos, taip pat, kad joje būtų 
galima išskirti ir, prireikus, sustabdyti 
tiesiogine elektronine prieiga 
besinaudojančio asmens pavedimus ir 
prekybos veiklą, atskiriant juos nuo nario 
ar dalyvio pavedimų ar prekybos veiklos.

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti 
tinkami su rizikos kontrole susiję standartai 
ir naudojantis tokia prieiga vykdomos 
prekybos ribos, taip pat, kad joje būtų 
galima išskirti ir, prireikus, sustabdyti 
tiesiogine prieiga prie rinkos
besinaudojančio asmens pavedimus ir 
prekybos veiklą, atskiriant juos nuo nario 
ar dalyvio pavedimų ar prekybos veiklos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1020
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti 
tinkami su rizikos kontrole susiję standartai 
ir naudojantis tokia prieiga vykdomos 
prekybos ribos, taip pat, kad joje būtų 
galima išskirti ir, prireikus, sustabdyti 
tiesiogine elektronine prieiga 
besinaudojančio asmens pavedimus ir 
prekybos veiklą, atskiriant juos nuo nario 
ar dalyvio pavedimų ar prekybos veiklos.

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti 
tinkami su rizikos kontrole susiję standartai 
ir naudojantis tokia prieiga vykdomos 
prekybos ribos, taip pat, kad joje būtų 
galima išskirti ir, prireikus, sustabdyti 
tiesiogine prieiga prie rinkos
besinaudojančio asmens pavedimus ir 
prekybos veiklą, atskiriant juos nuo nario 
ar dalyvio pavedimų ar prekybos veiklos.
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Or. en

Pakeitimas 1021
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti 
tinkami su rizikos kontrole susiję standartai 
ir naudojantis tokia prieiga vykdomos 
prekybos ribos, taip pat, kad joje būtų 
galima išskirti ir, prireikus, sustabdyti 
tiesiogine elektronine prieiga 
besinaudojančio asmens pavedimus ir 
prekybos veiklą, atskiriant juos nuo nario 
ar dalyvio pavedimų ar prekybos veiklos.

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti 
tinkami su rizikos kontrole susiję standartai 
ir naudojantis tokia prieiga vykdomos 
prekybos ribos.

Or. en

Pakeitimas 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamose rinkose ir DPS būtų 
nustatyta riba siekiant apriboti rinkos 
nario įvestų pavedimų dalį proporcingai 
visam pavedimų žurnalui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti atvejų, kai vienas rinkos dalyvis į pavedimų žurnalą įveda 
per daug pavedimų, nes tai sužlugdytų sąžiningą ir efektyvią kainodarą.
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Pakeitimas 1023
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės reikalauja, kad visos 
prekybos vietos pavedimų žurnale įvestus 
pavedimus saugotų bent 24 valandas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią neigiamam sparčiosios prekybos poveikiui ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą, bet kurį pavedimą turi būti galima patikrinti bent 24 valandas.

Pakeitimas 1024
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje užtikrinti, kad jos 
taisyklės dėl bendroje vietoje teikiamų 
paslaugų ir rinkliavos sistemų būtų 
skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios.

5. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje užtikrinti, kad jos 
taisyklės dėl bendroje vietoje teikiamų 
paslaugų ir rinkliavos sistemų būtų 
skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios ir kad jos nekurtų 
paskatų atšaukti neįprastai daug 
pavedimų, nes tai skatintų tvarką 
pažeidžiančias prekybos sąlygas arba 
piktnaudžiavimą rinka. Visų pirma 
reguliuojamoje rinkoje nustatomas 
mokestis dalyviams, kurių atšauktų 
pavedimų skaičius, palyginti su įvykdytais 
pavedimais, yra santykinai didelis, 
atsižvelgiant į konkrečias su rinka ar 
produktu susijusias aplinkybes tiek, kiek 
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tai reikalinga, norint atsižvelgti į 
papildomą naštą sistemos pajėgumams. 
Reguliuojama rinka gali keisti savo 
mokesčius už atšauktus pavedimus, kurie 
viršija iš anksto nustatytą santykį.

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas pasiūlytas siekiant atsižvelgti į dabartinę padėtį rinkoje, kur daugelis prekybos 
vietų šiuo metu turi nustačiusios tokius mokesčius. Nors galima reikalauti, kad prekybos 
vietos taikytų tokias mokesčių sistemas, labai svarbu, kad šioms prekybos vietoms būtų 
leidžiama kiekvienai atskirai priemonei, kuria prekiaujama toje prekybos vietoje, nustatyti 
santykio dydį. Šis santykis turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į likvidumą, rinkos 
ypatumus ir rinkos dalyvių pobūdį.

Pakeitimas 1025
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės, kurių veiklą 
koordinuoja EVPRI, reikalauja, kad 
reguliuojama rinka užtikrintų savo 
rinkliavos sistemų skaidrumą, 
sąžiningumą ir nediskriminacinį pobūdį ir 
kad šios sistemos nekurtų paskatų 
pateikti, keisti ar atšaukti pavedimus arba 
vykdyti sandorius tokiu būdu, kuris 
skatintų tvarką pažeidžiančias prekybos 
sąlygas arba piktnaudžiavimą rinka. Be 
kita ko, valstybės narės, kurių veiklą 
koordinuoja EVPRI, reikalauja, kad 
reguliuojama rinka taikytų didesnius 
mokesčius už pateiktą ir vėliau atšauktą 
pavedimą nei už įvykdytą pavedimą, taip 
pat taikytų didesnius mokesčius tiems 
dalyviams, kurių atšauktų pavedimų 
skaičius, palyginti su įvykdytais 
pavedimais, yra santykinai didelis, kad 
būtų atsižvelgta į papildomą naštą 
sistemos pajėgumams. Valstybės narės, 
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kurių veiklą koordinuoja EVPRI, leidžia 
reguliuojamai rinkai keisti savo 
mokesčius už atšauktus pavedimus 
atsižvelgiant į laikotarpį, kurį pavedimas 
buvo sistemoje.
EVPRI patvirtina privalomus techninius 
standartus, siekdama suvienodinti 
rinkliavos sistemas skirtingose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pakeitimas 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje užtikrinti, kad jos 
taisyklės dėl bendroje vietoje teikiamų 
paslaugų ir rinkliavos sistemų būtų 
skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios.

5. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje ar DPS užtikrinti, 
kad jos taisyklės dėl bendroje vietoje 
teikiamų paslaugų ir rinkliavos sistemų 
būtų skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios. Rinkliavos sistema 
nekuria paskatų pateikti pavedimus arba 
vykdyti sandorius tokiu būdu, kuris 
skatintų tvarką pažeidžiančias prekybos 
sąlygas arba piktnaudžiavimą rinka.
Visų pirma, siekdamos atsižvelgti į 
papildomą naštą sistemos pajėgumams, 
valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS taikyti didesnius 
mokesčius tiems dalyviams, kurių 
atšauktų ir įvykdytų pavedimų santykis 
didesnis nei 4:1.

Or. en

Pakeitimas 1027
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje užtikrinti, kad jos 
taisyklės dėl bendroje vietoje teikiamų 
paslaugų ir rinkliavos sistemų būtų
skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios.

5. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje užtikrinti, kad jos 
taisyklės dėl bendroje vietoje teikiamų 
paslaugų ir rinkliavos sistemų būtų 
skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios ir kad jos nekurtų 
paskatų pateikti, keisti ar atšaukti 
pavedimus arba vykdyti sandorius tokiu 
būdu, kuris skatintų arba galėtų skatinti 
tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas 
arba piktnaudžiavimą rinka, ar galėtų 
kitaip pažeisti svarbiausius daugumos tos 
rinkos dalyvių interesus. Visų pirma 
valstybės narės reikalauja reguliuojamoje 
rinkoje taikyti minimalų standartinį 
mokestį už visus pranešimus, kuriuo 
tinkama infrastruktūros išlaidų dalis būtų 
perkelta tą infrastruktūrą naudojantiems 
klientams.
Valstybės narės reikalauja, kad rinkliavos 
sistema būtų taikoma nediskriminuojant, 
neatsižvelgiant į tai, ar laikoma, kad 
pradinis dalyvis padidins ar sumažins 
rinkos likvidumą. Valstybės narės 
reikalauja, kad būtų uždrausta bet kokia 
rinkliavos sistema, palanki sparčiosios 
prekybos strategijoms, ir taiko papildomą 
mokestį dalyviams, kurių atšauktų 
pavedimų skaičius, palyginti su įvykdytais 
pavedimais, yra santykinai didelis, kad 
būtų atsižvelgta į papildomą naštą 
sistemos pajėgumams. Šis mokestis toliau 
didinamas, kad už trumpiau galiojančius 
pavedimus būtų mokama daugiau nei už 
tuos, kurie galioja ilgiau.

Or. en
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Pakeitimas 1028
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka užtikrintų savo 
rinkliavos sistemų, įskaitant vykdymo 
mokesčius, papildomus mokesčius ir bet 
kokias nuolaidas, skaidrumą, 
sąžiningumą ir nediskriminacinį pobūdį ir 
kad šios sistemos nekurtų paskatų 
pateikti, keisti ar atšaukti pavedimus arba 
vykdyti sandorius tokiu būdu, kuris 
skatintų tvarką pažeidžiančias prekybos 
sąlygas arba piktnaudžiavimą rinka. Visų 
pirma valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka:
(i) mainais už suteiktas nuolaidas 
nustatytų rinkos formavimo reikalavimus, 
taikomus atskiroms akcijoms ar 
tinkamiems akcijų krepšeliams,
(ii) taikytų didesnius mokesčius už
pateiktą ir vėliau atšauktą pavedimą nei 
už įvykdytą pavedimą, taip pat taikytų 
didesnius mokesčius tiems dalyviams, 
kurių atšauktų pavedimų skaičius, 
palyginti su įvykdytais pavedimais, yra 
santykinai didelis, kad būtų atsižvelgta į 
papildomą naštą sistemos pajėgumams.
Valstybės narės leidžia reguliuojamai 
rinkai keisti savo mokesčius už atšauktus 
pavedimus atsižvelgiant į laikotarpį, kurį 
pavedimas buvo sistemoje.

Or. en

Pagrindimas

Greta pranešėjo pateiktų pasiūlymų dėl rinkliavos sistemų taip pat svarbu pateikti nuorodą į 
patobulinimus, būtinus taikant rinkos formuotojo-rinkos dalyvio (angl. maker-taker) 
rinkliavos sistemą, kuriems Parlamentas pritarė priimdamas K. SWINBURNE pranešimą.
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Pakeitimas 1029
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamose rinkose taikyti skaidrias, 
sąžiningas ir nediskriminuojančias 
rinkliavos sistemas, kuriomis nebūtų 
skatinamas pavedimų atšaukimas. Tokios 
rinkliavos sistemos nustatomos 
kiekvienoje reguliuojamoje rinkoje ir 
pritaikomos visiems vertybiniams 
popieriams, kuriems jos taikomos.

Or. en

Pakeitimas 1030
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamose rinkose reguliariai bent 
kartą per metus teikti ataskaitas apie 
algoritminės prekybos ir ypač sparčiosios 
prekybos apimtis ir taikomas priemones, 
taip pat tokio pobūdžio prekybos poveikį 
kainų atskleidimui, likvidumui, sandorių 
išlaidoms, ir kitus atitinkamus jų 
administruojamos rinkos veikimo 
aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuolatinę sparčiosios prekybos ir kitų automatizuotos prekybos strategijų 
poveikio stebėseną svarbu, kad reguliuojamos rinkos reguliariai teiktų ataskaitas apie tokią 
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veiklą.

Pakeitimas 1031
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šiame 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų, ypač dėl 
šių:

7. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą dėl šiame straipsnyje 
išdėstytų reikalavimų, ypač dėl šių:

Or. en

Pakeitimas 1032
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šiame 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų, ypač dėl 
šių:

7. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustato:

Or. en

Pagrindimas

Tai techninio pobūdžio užduotis, kurią geriausiai gali atlikti EVPRI.

Pakeitimas 1033
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šiame 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų, ypač dėl 
šių:

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, o EVPRI 
suteikiami įgaliojimai parengti techninių 
reguliavimo standartų projektą dėl šiame 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų, ypač dėl 
šių:

Or. en

Pakeitimas 1034
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šiame 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų, ypač dėl 
šių:

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį ir 
po konsultacijų su EVPRI priimti 
deleguotuosius aktus dėl šiame straipsnyje 
išdėstytų reikalavimų, ypač dėl šių:

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su C. Wortmann-Kool pateiktais 17 straipsnio 3 dalies ir 
51 straipsnio 1a dalies (nauja) pakeitimais.

Pakeitimas 1035
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) užtikrinti, kad automatizuotų 
prekybos sistemų, kurias ketinama 
sujungti su reguliuojamų rinkų prekybos 
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sistemomis, bandymams skirtos 
procedūros ir sistemos būtų veiksmingos;

Or. en

Pakeitimas 1036
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyti sąlygas, pagal kurias prekyba 
turėtų būti sustabdyta, jei toje ar susijusioje 
rinkoje per trumpą laikotarpį pastebimas
akivaizdus finansinės priemonės kainos 
svyravimas;

(b) nustatyti sąlygas, pagal kurias prekyba 
turėtų būti sustabdyta arba būtų sudarytos 
sąlygos taikyti alternatyvias priemones, 
nustatant konkrečias ribas, kuriomis būtų 
apribota prekyba, siekiant neleisti, kad 
toje ar susijusioje rinkoje per trumpą 
laikotarpį įvyktų akivaizdus finansinės 
priemonės kainos svyravimas;

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuostata turėtų sudaryti sąlygas visiškai nutraukti prekybą, jei tokia priemonė pagrįsta 
atsižvelgiant į aplinkybes, arba taikyti modelį, analogišką JAV aukščiausios ir žemiausios 
ribos sistemai (angl. limit up, limit down), kuri buvo įdiegta po žaibiško akcijų rinkos kracho.

Pakeitimas 1037
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyti sąlygas, pagal kurias prekyba 
turėtų būti sustabdyta, jei toje ar 
susijusioje rinkoje per trumpą laikotarpį
pastebimas akivaizdus finansinės 
priemonės kainos svyravimas;

(b) nustatyti bendrąsias sąlygas ar 
principus, pagal kuriuos prekyba 
atitinkamoje prekybos vietoje turėtų būti 
sustabdyta, jei toje prekybos vietoje yra
arba gali būti vykdomas pavedimas, kuris 
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sukelia arba gali sukelti akivaizdų
finansinės priemonės kainos svyravimą;

Or. en

Pagrindimas

Sistemos išjungikliai turėtų būti taikomi atskiroms prekybos vietoms remiantis EVPRI 
nustatytomis bendrosiomis gairėmis, kuriose atsižvelgiama į rinkos modelių, naudotojų ir 
finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama, įvairovę.

Pakeitimas 1038
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyti sąlygas, pagal kurias prekyba 
turėtų būti sustabdyta, jei toje ar susijusioje 
rinkoje per trumpą laikotarpį pastebimas 
akivaizdus finansinės priemonės kainos 
svyravimas;

(b) visų rūšių finansinėms priemonėms 
nustatyti, ką reiškia akivaizdus finansinės 
priemonės kainos svyravimas, ir bendrą 
orientacinę kainą siekiant nuosekliai 
apskaičiuoti tą kainos svyravimą, taip pat 
sąlygas, pagal kurias prekyba turėtų būti 
sustabdyta, jei toje ar susijusioje rinkoje 
per trumpą laikotarpį pastebimas 
akivaizdus finansinės priemonės kainos 
svyravimas; taip pat nustatyti sąlygas, 
kuriomis rinkos turėtų atšaukti, pakeisti 
ar pataisyti bet kokį sandorį;

Or. en

Pakeitimas 1039
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyti sąlygas, pagal kurias prekyba (b) nustatyti ribas, kada prekyba turėtų 
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turėtų būti sustabdyta, jei toje ar susijusioje 
rinkoje per trumpą laikotarpį pastebimas
akivaizdus finansinės priemonės kainos 
svyravimas;

būti apribota, siekiant toje ar susijusioje 
rinkoje per trumpą laikotarpį užkirsti kelią
akivaizdžiam finansinės priemonės kainos 
svyravimui;

Or. en

Pakeitimas 1040
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti maksimalų ir minimalų
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį 
reikėtų priimti;

(c) nustatyti maksimalų neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį 
reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, 
pagrįstą finansinės priemonės likvidumu,
ir užtikrinti, kad kiekvienoje prekybos 
vietoje, kuri prekiauja ta priemone, būtų 
taikomas Komisijos nustatytas minimalus 
kainos pokyčio dydis;

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas pasiūlytas siekiant atsižvelgti į dabartinę padėtį rinkoje, kur daugelis prekybos 
vietų šiuo metu turi nustačiusios tokius mokesčius. Nors galima reikalauti, kad prekybos 
vietos taikytų tokias mokesčių sistemas, labai svarbu, kad šioms prekybos vietoms būtų 
leidžiama kiekvienai atskirai priemonei, kuria prekiaujama toje prekybos vietoje, nustatyti 
santykio dydį. Rinkos nariai ar dalyviai neturėtų būti įpareigoti atšaukti pavedimus, kad būtų 
pasiektas tam tikras minimalus pavedimų ir sandorių santykis.

Pakeitimas 1041
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti maksimalų ir minimalų
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį 
reikėtų priimti;

(c) nustatyti rekomendacijas dėl 
maksimalaus neįvykdytų pavedimų ir 
sandorių santykio, kurį reguliuojamos 
rinkos gali patvirtinti, ir minimalų atskirų 
akcijų visose prekybos vietose kainos 
pokyčio dydį, dėl kurio turėtų susitarti 
reguliuojamos rinkos ir kitos prekybos 
vietos;

Or. en

Pagrindimas

Minimalus kainos pokyčio dydis turėtų būti nustatytas kiekvienai akcijai, taigi negali būti 
nustatytas kaip vienas standartas. Todėl šioje srityje labiau tiktų rekomendacijos, nes jas 
galima pritaikyti kiekvienai akcijai pagal poreikius ir dėl jų įgyvendinimo gali susitarti visos 
prekybos vietos.

Pakeitimas 1042
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti maksimalų ir minimalų
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį
reikėtų priimti;

(c) nustatyti maksimalų neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį 
reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalaus kainos pokyčio dydžio 
lenteles, kurias reikėtų priimti, taip pat 
kiekvienos priemonės priskyrimo vienai 
lentelei mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 1043
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti maksimalų ir minimalų
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį 
reikėtų priimti;

(c) nustatyti maksimalų neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį 
reguliuojamos rinkos gali patvirtinti 
atsižvelgdamos į finansinės priemonės 
likvidumą, ir užtikrinti, kad prekybos 
vietos, kurioje pirmiausia buvo leista 
prekiauti ta priemone, nustatytas
minimalus kainos pokyčio dydis būtų 
taikomas visose prekybos vietose, kurios 
prekiauja šia priemone;

Or. en

Pakeitimas 1044
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti maksimalų ir minimalų
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį 
reikėtų priimti;

(c) nustatyti maksimalų neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį 
reguliuojamos rinkos gali patvirtinti;

Or. en

Pakeitimas 1045
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti maksimalų ir minimalų (c) nustatyti maksimalų ir minimalų 
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neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį reikėtų 
priimti;

neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį reikėtų 
priimti, atsižvelgiant į vidutinį tos 
finansinės priemonės kainų skirtumą ir 
tikslą padidinti pavedimų žurnalo aprėptį 
bei apriboti nežymius kainų svyravimus;

Or. en

Pakeitimas 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nustatyti maksimalų ir minimalų
neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, 
kurį reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį reikėtų 
priimti;

(c) nustatyti maksimalų neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį 
reguliuojamos rinkos gali patvirtinti, ir 
minimalų kainos pokyčio dydį, kurį reikėtų 
priimti;

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokių akivaizdžių ekonominių priežasčių nustatyti minimalų neįvykdytų pavedimų ir 
sandorių santykį. (ECB siūlymas).

Pakeitimas 1047
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti su tiesiogine elektronine 
prieiga susijusias kontrolės priemones;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1048
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti su tiesiogine elektronine 
prieiga susijusias kontrolės priemones;

(d) nustatyti su tiesiogine prieiga prie 
rinkos susijusias kontrolės priemones;

Or. en

Pakeitimas 1049
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti su tiesiogine elektronine 
prieiga susijusias kontrolės priemones;

(d) nustatyti aplinkybes, kuriomis galbūt 
derėtų sulėtinti pavedimų srautą;

Or. en

Pakeitimas 1050
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti su tiesiogine elektronine 
prieiga susijusias kontrolės priemones;

(d) nustatyti su tiesiogine prieiga prie 
rinkos susijusias kontrolės priemones;

Or. en
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Pakeitimas 1051
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) nustatyti aiškias sąlygas, kuriomis 
reguliuojama rinka užtikrintų investicinių 
įmonių dalyvavimą rinkos formavimo 
sistemoje;

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su C. Wortmann-Kool pateiktais 17 straipsnio 3 dalies ir 
51 straipsnio 1a dalies (nauja) pakeitimais.

Pakeitimas 1052
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) užtikrinti, kad algoritminės prekybos 
stebėsena ir ataskaitų teikimas būtų 
veiksmingi;

Or. en

Pakeitimas 1053
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) nustatyti kitas procedūras ir 
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priemones DPS prekybos modeliams tais 
atvejais, kai 1–3 dalyse nurodytos 
kontrolės priemonės netaikomos.

Or. en

Pakeitimas 1054
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) nustatyti, kada reguliuojama rinka 
ypač svarbi [tos priemonės] likvidumo 
požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 1055
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) užtikrinti, kad rinkos formavimo 
sistemos būtų sąžiningos ir 
nediskriminuojančios, ir nustatyti 
minimalius rinkos formavimo 
reikalavimus, kurių reguliuojamos rinkos 
privalo laikytis kurdamos rinkos 
formavimo sistemą, ir sąlygas, kuriomis 
reikalavimas taikyti rinkos formavimo 
sistemas yra netinkamas;

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su C. Wortmann-Kool pateiktais 17 straipsnio 3 dalies ir 
51 straipsnio 1a dalies (nauja) pakeitimais.
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Pakeitimas 1056
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 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 šioje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
__________________
*OL įrašyti datą: 12 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 1057
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 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 įrašyti datą: …
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Or. en

Pakeitimas 1058
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės reikalauja, kad bet 
koks prekybos vietoje pateiktas kainos 
pasiūlymas siekiant įsigyti ar parduoti 
produktą būtų įpareigojantis ir įvykdytas.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu visi pavedimai bus įpareigojantys, bus galima panaikinti virtualų likvidumą, kurį 
sąlygoja atšaukti pavedimai, ypač sparčiosios prekybos atstovų, ir kuris iškraipo kainodarą.

Pakeitimas 1059
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a straipsnis
Kainos pokyčio dydis

1. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamose rinkose patvirtinti kainos 
pokyčio dydžio tvarką akcijoms, indėlių 
pakvitavimams, biržoje kotiruojamiems 
fondams, sertifikatams ir kitoms 
panašioms finansinėms priemonėms.
2. 1 dalyje nurodyta kainos pokyčio dydžio 
tvarka:
a) nustatyta taip, kad atspindėtų 
finansinės priemonės likvidumo pobūdį ir 
vidutinį siūlomų ir prašomų kainų 
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skirtumą, atsižvelgiant į siektinumą 
užtikrinti pagrįstai stabilias kainas 
pernelyg neribojant tolesnio kainų 
skirtumo mažinimo;
b) taiko kainos pokyčio dydį kiekvienai 
finansinei priemonei, atsižvelgiant į kainą 
ir absoliutų kainos pokyčio dydį.
3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose tam tikroms 
finansinėms priemonėms nustatomas 
minimalus kainos pokyčio dydis arba 
kainos pokyčio dydžio tvarka, kai tai 
būtina siekiant užtikrinti sklandų rinkų 
veikimą remiantis veiksniais, nurodytais 
2 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 įrašyti datą: 12 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos

Or. en

Pakeitimas 1060
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 94 straipsnį
deleguotaisiais aktais priima:

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustato:

Or. en
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Pakeitimas 1061
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 6 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 įrašyti datą: …

Or. en

Pakeitimas 1062
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba ją nutraukiantis, paskelbtų šį 
sprendimą viešai , praneštų apie tai kitoms 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS, 
kurie prekiauja ta pačia finansine 
priemone  ir perduotų atitinkamą 
informaciją kompetentingai institucijai. 
Kompetentinga institucija praneša apie tai
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms. Valstybės narės reikalauja, 

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba ją nutraukiantis, paskelbtų šį 
sprendimą viešai , praneštų apie tai kitoms 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS, 
kurie prekiauja ta pačia finansine 
priemone  ir perduotų atitinkamą 
informaciją kompetentingai institucijai. 
Kompetentinga institucija praneša apie tai
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms. Kai prekyba sustabdoma ar 
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kad kitose reguliuojamose rinkose, DPS ir 
OPS, kuriose prekiaujama ta pačia 
finansine priemone, prekyba ta finansine 
priemone taip pat būtų sustabdyta arba 
nutraukta, kai prekyba sustabdoma ar 
nutraukiama dėl neatskleistos informacijos 
apie emitentą arba finansinę priemonę, 
išskyrus tuos atvejus, kai 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, DPS ir OPS, 
kuriose prekiaujama ta pačia finansine 
priemone, taip pat paaiškintų priežastis, jei 
būtų nuspręsta nesustabdyti prekybos ta 
finansine priemone ar jos nenutraukti. 

nutraukiama dėl neatskleistos informacijos 
apie emitentą arba finansinę priemonę,
finansinės priemonės atžvilgiu 
kompetentinga institucija, kaip apibrėžta 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 
2 straipsnio 7 punkte, reikalauja, kad kitos 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS arba bet 
kuri kita prekybos sistema, kurioje 
prekiaujama ta pačia finansine priemone, 
taip pat sustabdytų prekybą ta finansine 
priemone ar ją nedelsiant nutrauktų.

Or. en

Pakeitimas 1063
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba ją nutraukiantis, paskelbtų šį 
sprendimą viešai , praneštų apie tai kitoms 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS, 
kurie prekiauja 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, DPS ir 
OPS, kuriose prekiaujama ta pačia 
finansine priemone, prekyba ta finansine 
priemone taip pat būtų sustabdyta arba 

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba ją nutraukiantis, paskelbtų šį 
sprendimą viešai , praneštų apie tai kitoms 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS, kurie 
prekiauja 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 ir DPS, kuriose 
prekiaujama ta pačia finansine priemone, 
prekyba ta finansine priemone taip pat būtų 
sustabdyta arba nutraukta, kai prekyba 
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nutraukta, kai prekyba sustabdoma ar 
nutraukiama dėl neatskleistos informacijos 
apie emitentą arba finansinę priemonę, 
išskyrus tuos atvejus, kai 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, DPS ir OPS, 
kuriose prekiaujama ta pačia finansine 
priemone, taip pat paaiškintų priežastis, jei 
būtų nuspręsta nesustabdyti prekybos ta 
finansine priemone ar jos nenutraukti.

sustabdoma ar nutraukiama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, išskyrus tuos 
atvejus, kai tai padarytų didelę žalą 
investuotojų interesams ar veiksmingam 
rinkos veikimui. Valstybės narės 
reikalauja, kad šios kitos reguliuojamos 
rinkos ir DPS praneštų apie savo 
sprendimą savo kompetentingai institucijai 
ir visoms reguliuojamoms rinkoms ir DPS, 
kuriose prekiaujama ta pačia finansine 
priemone, taip pat paaiškintų priežastis, jei 
būtų nuspręsta nesustabdyti prekybos ta 
finansine priemone ar jos nenutraukti.

Or. en

Pakeitimas 1064
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija, reikalaujanti 
sustabdyti prekybą finansine priemone arba 
pašalinti ją iš vienos arba daugiau 
reguliuojamų rinkų, DPS arba OPS, 
nedelsdama savo sprendimą paskelbia 
viešai ir informuoja EVPRI ir kitų 
valstybių narių kompetentingas institucijas. 
Kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos reikalauja, kad prekyba ta 
finansine priemone būtų sustabdyta arba ji 
būtų pašalinta iš jų kompetencijai 
priklausančių reguliuojamų rinkų, DPS ir 
OPS, nebent tai sukeltų didelę žalą 
investuotojo interesams ar veiksmingam 
vidaus rinkos veikimui.

2. Kompetentinga institucija, reikalaujanti
sustabdyti prekybą finansine priemone arba 
pašalinti ją iš vienos arba daugiau 
reguliuojamų rinkų ar DPS, nedelsdama 
savo sprendimą paskelbia viešai ir 
informuoja EVPRI ir kitų valstybių narių 
kompetentingas institucijas. Kitų valstybių 
narių kompetentingos institucijos 
reikalauja, kad prekyba ta finansine 
priemone būtų sustabdyta arba ji būtų 
pašalinta iš jų kompetencijai priklausančių 
reguliuojamų rinkų ir DPS, nebent tai 
sukeltų didelę žalą investuotojo interesams 
ar veiksmingam vidaus rinkos veikimui.

Or. en
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Pakeitimas 1065
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
būtų pateiktas aplinkybių, kai daroma 1 ir 
2 dalyse nurodyta didelė žala investuotojų
interesams ir veiksmingam vidaus rinkos 
veikimui, sąrašas ir nustatomi klausimai, 
susiję su neatskleista informacija apie 
emitentą arba finansinę priemonę, kaip 
nurodyta 1 dalyje.

4. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose būtų 
pateiktas aplinkybių, kai daroma 1 ir 
2 dalyse nurodyta didelė žala investuotojų 
interesams ir veiksmingam vidaus rinkos 
veikimui, sąrašas ir nustatomi klausimai, 
susiję su neatskleista informacija apie 
emitentą arba finansinę priemonę, 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 įrašyti datą: …

Or. en

Pagrindimas

Tai techninio pobūdžio užduotis, kurią geriausiai gali atlikti EVPRI.

Pakeitimas 1066
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

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

1. Valstybės narės reikalauja, kad, kalbant 
apie finansinę priemonę, reguliuojamos 
rinkos operatorius nedelsiant informuotų 
kitų reguliuojamų rinkų operatorius, DPS ir 
OPS apie:

1. Valstybės narės reikalauja, kad, kalbant 
apie finansinę priemonę, reguliuojamos 
rinkos operatorius nedelsiant informuotų 
kitų reguliuojamų rinkų operatorius, DPS ir 
OPS bei kompetentingą instituciją apie:

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingas institucijas taip pat reikėtų informuoti (kaip ir 53 straipsnyje).

Pakeitimas 1067
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad, kalbant 
apie finansinę priemonę, reguliuojamos 
rinkos operatorius nedelsiant informuotų 
kitų reguliuojamų rinkų operatorius, DPS
ir OPS apie:

1. Valstybės narės reikalauja, kad, kalbant 
apie finansinę priemonę, reguliuojamos 
rinkos operatorius nedelsiant informuotų 
kitų reguliuojamų rinkų operatorius ir DPS
apie:

Or. en

Pakeitimas 1068
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad, 
kalbant apie vertybinius popierius, 
reguliuojamos rinkos operatorius 
bendradarbiautų su kitų reguliuojamų 
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rinkų, DPS ir OPS operatoriais, 
siekdamas vykdyti savo įsipareigojimus 
pagal 11 straipsnį [Reglamentas dėl 
piktnaudžiavimo rinka].

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl rinkų susiskaidymo naudojant kelias rinkas apimančias strategijas padaugėjo 
galimybių piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis, rinkos priežiūros funkcijas atliekančios 
įstaigos turi bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad būtų galima nustatyti ir tokias keliose 
rinkose taikomas strategijas. Pirminė prekybos vieta turi geriausias galimybes prisiimti visą 
atsakomybę, nes jai labiau prieinama emitento platinama informacija. Reguliuojamos rinkos 
turėtų būti raginamos bendradarbiauti.

Pakeitimas 1069
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad, 
kalbant apie finansinę priemonę, 
reguliuojamos rinkos operatorius 
bendradarbiautų su kompetentingomis 
institucijomis ir kitų reguliuojamų rinkų
bei DPS operatoriais, siekdamas vykdyti 
savo įsipareigojimus pagal 17a straipsnį 
[Reglamentas dėl piktnaudžiavimo rinka].

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl rinkų susiskaidymo naudojant kelias rinkas apimančias strategijas padaugėjo 
galimybių piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis, kompetentingos institucijos ir rinkos 
priežiūros funkcijas atliekančios įstaigos turi bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad būtų 
galima nustatyti tokias keliose rinkose taikomas strategijas. Visos prekybos vietos turėtų būti 
raginamos bendradarbiauti.



PE489.466v01-00 76/157 AM\901766LT.doc

LT

Pakeitimas 1070
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad, 
kalbant apie akcijas, reguliuojamos 
rinkos, kuri yra pirminė šių akcijų 
prekybos vieta, operatorius 
bendradarbiautų su kitų reguliuojamų 
rinkų, DPS ir OPS, kurios yra antrinės 
šių akcijų prekybos vietos, operatoriais, 
siekdamas vykdyti savo įsipareigojimus 
pagal [Reglamento dėl piktnaudžiavimo 
rinka 11 straipsnį].

Or. en

Pagrindimas

Dėl prekybos susiskaidymo, kurį sąlygojo FPRD įgyvendinimas, atsirado daugiau galimybių 
piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis naudojant kelias rinkas apimančias strategijas. Nėra 
priežiūros realiuoju laiku funkcijas atliekančios įstaigos, kuri stebėtų visą prekybą viena 
akcija – šios funkcijos neatlieka nei prekybos vietos, nei kompetentingos institucijos. Šią 
spragą būtina užpildyti. Priežiūros funkciją turėtų perimti pirminės prekybos vietos, nes joms 
labiausiai prieinama emitento platinama informacija.

Pakeitimas 1071
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 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 pateikiami konkretūs 
reikalavimai bei pirminių ir antrinių 
prekybos vietų bendradarbiavimo sąlygos, 
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kaip nurodyta 1a dalyje.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų parengti įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių įvairių prekybos vietų 
bendradarbiavimą stebėsenos srityje, gaires.

Pakeitimas 1072
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 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 pateikiami konkretūs 
reikalavimai ir bendradarbiavimo sąlygos, 
kaip nurodyta 1a dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl rinkų susiskaidymo naudojant kelias rinkas apimančias strategijas padaugėjo 
galimybių piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis, kompetentingos institucijos ir rinkos 
priežiūros funkcijas atliekančios įstaigos turi bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad būtų 
galima nustatyti tokias keliose rinkose taikomas strategijas. Antrinės rinkos turėtų būti 
raginamos bendradarbiauti. EVPRI turi geriausias galimybes išsamiau apibrėžti šias 
taisykles.

Pakeitimas 1073
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

standartų projektus, kuriuose nurodomos 
konkrečios aplinkybės, dėl kurių 
reikalaujama pateikti informaciją, kaip 
nurodyta 1 dalyje, ir pateikiami konkretūs 
reikalavimai ir bendradarbiavimo sąlygos, 
kaip nurodyta 1a dalyje, įskaitant išlaidų 
pasidalijimą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl prekybos susiskaidymo, kurį sąlygojo FPRD įgyvendinimas, atsirado daugiau galimybių 
piktnaudžiauti ir manipuliuoti rinkomis naudojant kelias rinkas apimančias strategijas. Nėra 
priežiūros realiuoju laiku funkcijas atliekančios įstaigos, kuri stebėtų visą prekybą viena 
akcija – šios funkcijos neatlieka nei prekybos vietos, nei kompetentingos institucijos. Šią 
spragą būtina užpildyti. Priežiūros funkciją turėtų perimti pirminės prekybos vietos, nes joms 
labiausiai prieinama emitento platinama informacija.

Pakeitimas 1074
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patekimas į reguliuojamą rinką Patekimas į reguliuojamą rinką ir DPS

Or. en

Pakeitimas 1075
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka nustatytų ir išlaikytų 
objektyvias ir skaidrias taisykles, kuriomis 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka ir DPS nustatytų ir 
išlaikytų objektyvias ir skaidrias taisykles, 
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reglamentuojamas dalyvavimas ar narystė 
reguliuojamoje rinkoje.

kuriomis reglamentuojamas dalyvavimas ar 
narystė reguliuojamoje rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1076
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) reguliuojamos rinkos struktūra ir 
valdymu;

(a) reguliuojamos rinkos ar DPS struktūra 
ir valdymu;

Or. en

Pakeitimas 1077
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) reguliuojamoje rinkoje įvykdytų 
sandorių tarpuskaitą ir atsiskaitymą 
reglamentuojančiomis taisyklėmis ir 
procedūromis.

(e) reguliuojamoje rinkoje ar DPS
įvykdytų sandorių tarpuskaitą ir 
atsiskaitymą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis ir procedūromis.

Or. en

Pakeitimas 1078
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliuojamos rinkos suteikia narių ar 
dalyvių teises investicinėms įmonėms, 
kredito įstaigoms, įgijusioms leidimus 
vadovaujantis Direktyva 2006/48/EB, ir 
kitiems asmenims, kurie:

3. Reguliuojamos rinkos ir DPS suteikia 
narių ar dalyvių teises investicinėms 
įmonėms, kredito įstaigoms, įgijusioms 
leidimus vadovaujantis Direktyva 
2006/48/EB, ir kitiems asmenims, kurie:

Or. en

Pakeitimas 1079
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad nariai ir 
dalyviai neįpareigoti taikyti vienas kitam 
24, 25,  27 ir 28 straipsniuose nustatytų 
įsipareigojimų, jeigu sandoriai buvo 
sudaryti reguliuojamoje rinkoje. Tačiau 
reguliuojamos rinkos nariai ir dalyviai 
taiko 24, 25,  27 ir 28 straipsniuose 
nustatytus įsipareigojimus, kai jie, 
veikdami savo klientų naudai, vykdo jų 
pavedimus reguliuojamoje rinkoje.

4. Valstybės narės užtikrina, kad nariai ir 
dalyviai neįpareigoti taikyti vienas kitam 
24, 25,  27 ir 28 straipsniuose nustatytų 
įsipareigojimų, jeigu sandoriai buvo 
sudaryti reguliuojamoje rinkoje arba DPS. 
Tačiau reguliuojamos rinkos nariai ir 
dalyviai taiko 24, 25,  27 ir 
28 straipsniuose nustatytus įsipareigojimus, 
kai jie, veikdami savo klientų naudai, 
vykdo jų pavedimus reguliuojamoje 
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 1080
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad patekimo 5. Valstybės narės užtikrina, kad patekimo 
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į reguliuojamą rinką ar narystės joje
taisyklėse būtų numatytas tiesioginis arba 
nuotolinis investicinių įmonių ir kredito 
įstaigų dalyvavimas.

į reguliuojamą rinką arba DPS ar narystės 
jose taisyklėse būtų numatytas tiesioginis 
arba nuotolinis investicinių įmonių ir 
kredito įstaigų dalyvavimas.

Or. en

Pakeitimas 1081
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, netaikydamos kitų teisinių
ar administracinių reikalavimų, leidžia kitų 
valstybių narių reguliuojamoms rinkoms jų 
teritorijose įsisteigusiems nuotoliniams 
nariams ar dalyviams savo teritorijose 
numatyti atitinkamas priemones, 
palengvinančias jų patekimą į šias rinkas ir 
vykdyti jose prekybą.

Valstybės narės, netaikydamos kitų teisinių 
ar administracinių reikalavimų, leidžia kitų 
valstybių narių reguliuojamoms rinkoms ar 
DPS jų teritorijose įsisteigusiems 
nuotoliniams nariams ar dalyviams savo 
teritorijose numatyti atitinkamas 
priemones, palengvinančias jų patekimą į 
šias rinkas ir vykdyti jose prekybą.

Or. en

Pakeitimas 1082
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai reguliuojama 
rinka praneša apie valstybę narę, kurioje ji 
ketina imtis tokių priemonių. Per vieną 
mėnesį buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija perduoda šią 
informaciją valstybei narei, kurioje 
reguliuojama rinka ketina imtis tokių 

„Savo buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai reguliuojamos 
rinkos ar DPS atstovai praneša apie 
valstybę narę, kurioje ji ketina imtis tokių 
priemonių. Per vieną mėnesį buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
perduoda šią informaciją valstybei narei, 
kurioje reguliuojama rinka ar DPS ketina 
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priemonių. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 35 straipsnyje nustatytą 
procedūrą ir sąlygas EVPRI gali prašyti 
suteikti galimybę susipažinti su ta 
informacija.

imtis tokių priemonių. Pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnyje 
nustatytą procedūrą ir sąlygas EVPRI gali 
prašyti suteikti galimybę susipažinti su ta 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 1083
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per protingą laiką priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos prašymu 
reguliuojamos rinkos buveinės valstybės 
narės kompetentinga institucija praneša 
apie toje valstybėje narėje įsisteigusios 
reguliuojamos rinkos narių ar dalyvių 
tapatybes.

Per protingą laiką priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos prašymu 
reguliuojamos rinkos ar DPS buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
praneša apie toje valstybėje narėje 
įsisteigusios reguliuojamos rinkos ar DPS
narių ar dalyvių tapatybes.

Or. en

Pakeitimas 1084
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius 
reguliariai perduotų reguliuojamos rinkos 
kompetentingai institucijai reguliuojamos 
rinkos narių ir dalyvių sąrašą.

7. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos ar DPS operatorius 
reguliariai perduotų reguliuojamos rinkos 
kompetentingai institucijai reguliuojamos 
rinkos ar DPS narių ir dalyvių sąrašą.

Or. en
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Pakeitimas 1085
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliuojamai rinkai taikomų taisyklių ir 
kitų teisinių įsipareigojimų laikymosi 
priežiūra

Reguliuojamai rinkai ir DPS taikomų 
taisyklių ir kitų teisinių įsipareigojimų 
laikymosi priežiūra

Or. en

Pakeitimas 1086
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos patvirtintų ir 
veiksmingai taikytų priemones ir 
procedūras, kuriomis sudaromos sąlygos 
nuolat prižiūrėti, kaip jų nariai ir dalyviai 
laikosi jų taisyklių. Reguliuojamos rinkos 
atlieka jų administruojamose sistemose 
narių ir dalyvių įvykdytų sandorių ir 
pavedimų  priežiūrą, siekdamos nustatyti 
šių taisyklių pažeidimus, prekybos tvarkos 
pažeidimus ar elgesį, galintį sukelti 
piktnaudžiavimą rinka.

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos ar DPS patvirtintų ir 
veiksmingai taikytų priemones ir 
procedūras, kuriomis sudaromos sąlygos 
nuolat prižiūrėti, kaip jų nariai ir dalyviai 
laikosi jų taisyklių. Reguliuojamos rinkos 
ar DPS atlieka jų administruojamose 
sistemose narių ir dalyvių įvykdytų 
sandorių ir pavedimų  priežiūrą, siekdamos 
nustatyti šių taisyklių pažeidimus, 
prekybos tvarkos pažeidimus ar elgesį, 
galintį sukelti piktnaudžiavimą rinka.

Or. en

Pakeitimas 1087
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatoriai praneštų 
kompetentingai institucijai apie rimtus 
taisyklių pažeidimus, prekybos tvarkos 
pažeidimus ar elgesį, galintį sukelti 
piktnaudžiavimą rinka. Be to, valstybės 
narės reikalauja, kad reguliuojamos rinkos 
operatorius nedelsdamas pateiktų 
institucijai, atsakingai už piktnaudžiavimo 
rinka atvejų tyrimą ir baudžiamąjį 
persekiojimą, atitinkamą informaciją ir 
suteiktų jai visą reikalingą pagalbą, 
atliekant šiose sistemose pasitaikiusių 
piktnaudžiavimo rinka atvejų tyrimą ir 
baudžiamąjį  persekiojimą.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos ar DPS operatoriai 
praneštų kompetentingai reguliuojamos 
rinkos institucijai ar DPS apie rimtus 
taisyklių pažeidimus, prekybos tvarkos
pažeidimus ar elgesį, galintį sukelti 
piktnaudžiavimą rinka. Be to, valstybės 
narės reikalauja, kad reguliuojamos rinkos 
ar DPS operatorius nedelsdamas pateiktų 
institucijai, atsakingai už piktnaudžiavimo 
rinka atvejų reguliuojamoje rinkoje ar DPS
tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, 
atitinkamą informaciją ir suteiktų jai visą 
reikalingą pagalbą, atliekant reguliuojamos 
rinkos ar DPS sistemose pasitaikiusių 
piktnaudžiavimo rinka atvejų tyrimą ir 
baudžiamąjį  persekiojimą.

Or. en

Pakeitimas 1088
Sylvie Goulard

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu reguliuojamos rinkos ar DPS, 
kurios siūlo prekybą finansine priemone, 
kuria pirmiausia buvo leista prekiauti 
kitos valstybės narės reguliuojamoje 
rinkoje, operacijos tapo ypač reikšmingos 
prekybai ta priemone, kompetentinga tos 
DPS ar reguliuojamos rinkos institucija 
sudaro proporcingus, tačiau veiksmingus 
bendradarbiavimo susitarimus su 
kompetentinga institucija tos 
reguliuojamos rinkos, kurioje finansine 
priemone buvo leista prekiauti pirmiausia.
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Or. en

Pagrindimas

DPS ir RR tarpvalstybinės priežiūros koordinavimas.

Pakeitimas 1089
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama išvengti kontrolės dubliavimosi, 
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
kompetentingų nacionalinių centrinių 
bankų atliekamą tarpuskaitos ir 
atsiskaitymo sistemų priežiūrą ar kitų 
priežiūros institucijų vykdomą šių sistemų 
priežiūrą.

Siekdama išvengti kontrolės dubliavimosi, 
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
atitinkamų centrinių bankų atliekamą 
tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų 
priežiūrą ar kitų priežiūros institucijų 
vykdomą šių sistemų priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Centrinių bankų atliekama tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą gali atlikti ir ECB, 
ne vien tik nacionalinis centrinis bankas.

Pakeitimas 1090
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

POZICIJŲ RIBOS IR ATASKAITŲ 
TEIKIMAS

POZICIJŲ VALDYMAS IR ATASKAITŲ 
TEIKIMAS

Or. en
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Pagrindimas

Prekybos vietos turėtų turėti įvairių valdymo priemonių (susitarimų) rinkinį. Pozicijų ribos 
yra viena iš šių priemonių, tačiau prekybos vieta turėtų gebėti naudoti tokį patį poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip antai pozicijų valdymas.

Pakeitimas 1091
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Straipsnis išbrauktas.

Or. de

Pagrindimas

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Pakeitimas 1092
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pozicijų ribos Pozicijų valdymas, įskaitant pozicijų ribas

Or. en

Pagrindimas

Ir IOSCO, ir G20 daug nuveikė biržos prekių išvestinių finansinių priemonių srityje, šį darbą
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reikia pripažinti ir įtraukti į MiFID, kad būtų galima laikytis šios srities specialistų 
rekomendacijų ir kiek įmanoma labiau koordinuoti veiklą pasaulio mastu. Abu organai 
pripažįsta, kad pozicijų ribos turėtų būti taikomos pozicijų valdymo sistemoje.

Pakeitimas 1093
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pozicijų ribos Pozicijų valdymas 

Or. en

Pakeitimas 1094
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pozicijų ribos Pozicijų valdymo įgaliojimai

Or. en

Pakeitimas 1095
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
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operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip,
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja atviras 
biržos prekių išvestinių priemonių 
pozicijas, kurias tam tikros rinkos nariai ar 
dalyviai gali turėti, arba taiko tokį pat 
poveikį turinčias alternatyvias pozicijų 
valdymo priemones, kaip antai nurodymas 
panaikinti ar pervesti atviras pozicijas,
prekybos sustabdymas, pateikimo 
reikalavimų ir sąlygų keitimas, prekybos 
nutraukimas ir reikalavimas pateikti 
pateikimo ketinimus, kurias pasiekus 
atliekama automatinė peržiūra ir kuriomis 
siekiama:

Or. en

Pagrindimas

MiFID II siūloma suteikti kompetentingoms institucijoms įgaliojimus nustatyti pozicijų ribas, 
taip pat kai kurių priemonių, kurių turi imtis prekybos vietos. Šios priemonės turėtų būti 
papildomos. Apribojimas neturėtų būti taikomas remiantis sutarčių, kurias gali sudaryti 
asmuo, skaičiumi. Apribojimas turėtų būti taikomas atvirosioms pozicijoms (tiek 
59 straipsnyje, tiek 72 straipsnio [1] dalies g punkte). Automatiškai nustatomi apribojimai 
gali neigiamai paveikti skaidrių prekybos vietų likvidumą ir gali kilti rizika, kad bus 
prekiaujama ne biržoje.

Pakeitimas 1096
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, kurios
leidžia prekiauti arba prekiauja biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, riboja atvirų pozicijų, kurias 
tam tikros rinkos nariai ar dalyviai gali
turėti baigiantis sutarties galiojimo laikui,
lygį, arba taiko tokį pat poveikį turinčias 
alternatyvias priemones, kaip pozicijų 
valdymas nustatant ribas, kurias pasiekus 
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pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

atliekama automatinė peržiūra ir kuriomis 
siekiama:

Or. en

Pakeitimas 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės užtikrina, kad
kompetentingos institucijos 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS, kurie 
leidžia prekiauti arba prekiauja biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, taiko sutarčių, kurias tam 
tikros rinkos nariai ar dalyviai arba rinkos 
narių ar dalyvių grupė gali sudaryti per 
konkretų laikotarpį, skaičiaus apribojimus, 
siekiant:

Or. en

Pagrindimas

Pavieniams rinkos dalyviams taikomi apribojimai gali būti veiksmingi siekiant užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui ir manipuliavimui rinka. Vis dėlto visos spekuliacinės veiklos (pvz., 
nesusijusios su rizikos draudimu) ar subkategorijų, pvz., biržos prekių indeksų fondų, 
apribojimų taip pat reikia siekiant neleisti, kad kainos itin nukryptų nuo pagrindinio lygio ir 
padidėtų kintamumas.

Pakeitimas 1098
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai, 
išskyrus nefinansinius narius ar dalyvius, 
siekiančius apdrausti atitinkamų savo 
grupių produkcijos riziką, gali sudaryti per 
konkretų laikotarpį, skaičių, arba taiko tokį 
pat poveikį turinčias alternatyvias 
priemones, kaip, pozicijų valdymas 
nustatant ribas, kurias pasiekus atliekama 
automatinė peržiūra ir kuriomis siekiama:

Or. en

Pakeitimas 1099
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, atlieka pozicijų 
patikras, siekiant:

Or. de
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Pakeitimas 1100
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, kurie 
leidžia prekiauti arba prekiauja biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, ribotų sutarčių, kurias tam 
tikros rinkos nariai ar dalyviai arba rinkos 
narių ar dalyvių grupė gali sudaryti per 
konkretų laikotarpį, skaičių, siekiant:

Or. en

Pagrindimas

Nustatyti apribojimus rinkos dalyvių grupėms ir pavieniams rinkos dalyviams reikia norint 
išvengti biržos prekių išvestinių priemonių rinkų kainų atskleidimo funkcijos iškraipymo.

Pakeitimas 1101
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 

Valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su EVPRI,
užtikrina, kad kompetentingos institucijos 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS
operatoriams, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, taip pat 
nebiržinę prekybą vykdantiems 
makleriams, ex ante ir ex post taiko
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pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

sutarčių, kurias tam tikras asmuo ar 
asmenys ir įvairios investuotojų 
kategorijos gali sudaryti per konkretų 
laikotarpį, skaičiaus, taip pat rinkos ir 
nominalios vertės apribojimus, taip pat
taiko papildomas alternatyvias priemones,
kurios papildo šiuos apribojimus, pvz.,
pozicijų valdymą nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Or. en

Pakeitimas 1102
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, taiko 
įgaliojimus valdyti pozicijas nustatant 
ribas, kurias pasiekus atliekama 
automatinė peržiūra; šie įgaliojimai gali 
apimti pozicijų, kurias tam tikros rinkos 
nariai ar dalyviai gali turėti tik per
atitinkamos biržos prekių išvestinės 
priemonės pateikimo mėnesį, dydžio 
apribojimus, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kurios 
turi būti taikomos siekiant:

Or. en

Pakeitimas 1103
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja
nepadengtas pozicijas, kurias tam tikros 
rinkos nariai ar dalyviai gali turėti per 
konkretų laikotarpį, arba taiko tokį pat 
poveikį turinčias alternatyvias priemones, 
kaip pozicijų valdymas nustatant ribas, 
kurias pasiekus atliekama automatinė 
peržiūra ir kuriomis siekiama:

Or. en

Pakeitimas 1104
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikras asmuo gali sudaryti per 
konkretų laikotarpį, skaičių, arba taiko tokį 
pat poveikį turinčias alternatyvias 
priemones, kaip, pozicijų valdymas 
nustatant ribas, kurias pasiekus atliekama 
automatinė peržiūra ir kuriomis siekiama:

Or. en

Pakeitimas 1105
Jürgen Klute
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Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti likvidumą; (a) palaikyti likvidumą, kurio reikia norint 
tiesiogiai drausti riziką ir kuris objektyviai 
susijęs su komercine veikla, susijusia su 
pagrindine biržos preke;

Or. en

Pakeitimas 1106
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti likvidumą; (a) užtikrinti pakankamą rinkos 
likvidumą, kurio reikia vykdant bona fide 
rizikos draudimo sandorius ir siekiant 
sumažinti kintamumą;

Or. en

Pakeitimas 1107
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti tinkamas kainos nustatymo ir 
atsiskaitymo sąlygas.

(c) užtikrinti, kad pagrindinės rinkos 
kainų atskleidimo funkcija ir atsiskaitymo
sąlygos nebūtų sužludgytos.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbiausias biržos prekių reglamento tikslas turi būti sudaryti sąlygas realiosios ekonomikos 
gamintojams ir vartotojams apsidrausti nuo rizikos organizuotoje rinkoje tokiomis kainomis, 
kurios tiek lygio, tiek kintamumo požiūriu atspindėtų pagrindinius pasiūlos ir paklausos 
veiksnius, o ne vien tik kintančius finansinių spekuliacijų interesus.

Pakeitimas 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) užtikrinti kainų atskleidimą fizinėje 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Nors siekiant, kad komerciniai dalyviai galėtų apsidrausti nuo rizikos, susijusios su 
pagrindine biržos preke, svarbu užtikrinti, kad biržos prekių išvestinių priemonių rinkų 
likvidumas būtų pakankamas, tačiau daugelis šių rinkų kenčia nuo kapitalo lygio, kuris 
gerokai viršija minėtą lygį, o tai gali lemti pagrindinių lygių neatitinkančius kainų 
iškraipymus ir labai paveikti Sąjungos ir pasaulio vartotojus ir įmones. Per mažiau nei 10 
metų šie lygiai itin padidėjo.

Pakeitimas 1109
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) apsaugoti kainos atskleidimo 
funkciją, taikomą pagrindinei biržos 
prekei; 

Or. en
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Pagrindimas

Nustatyti apribojimus rinkos dalyvių grupėms ir pavieniams rinkos dalyviams reikia norint 
išvengti biržos prekių išvestinių priemonių rinkų kainų atskleidimo funkcijos iškraipymo.

Pakeitimas 1110
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) užkirsti kelią pernelyg didelei 
spekuliacijai ir kainų kintamumui, juos 
sumažinti ar panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) neleisti, kad susidarytų rinką
iškreipiančios pozicijos.

Or. en

Pagrindimas

Nors siekiant, kad komerciniai dalyviai galėtų apsidrausti nuo rizikos, susijusios su 
pagrindine biržos preke, svarbu užtikrinti, kad biržos prekių išvestinių priemonių rinkų 
likvidumas būtų pakankamas, tačiau daugelis šių rinkų kenčia nuo kapitalo lygio, kuris 
gerokai viršija minėtą lygį, o tai gali lemti pagrindinių lygių neatitinkančius kainų 
iškraipymus ir labai paveikti Sąjungos ir pasaulio vartotojus ir įmones. Per mažiau nei 10 
metų šie lygiai itin padidėjo.
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Pakeitimas 1112
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) užkirsti kelią pernelyg didelei 
spekuliacijai ir pagrindinės biržos prekės 
kintamumui, juos sumažinti ar panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 1113
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuodama pirmoje pastraipoje 
minimas atviras pozicijas, komercinė 
įmonė neįtraukia sutarčių, kurias sudarė 
įmonė ir kurios gali būti objektyviai 
laikomos mažinančiomis riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine įmonės veikla.

Or. en

Pagrindimas

Sutartys, kurias komercinės įmonės sudaro rizikos draudimo tikslais, neturėtų būti 
įtraukiamos į skaičiavimus. Komercinių įmonių klausimu žr. 60 straipsnio 3 dalies d punktą. 
Palyginti su Europos rinkos infrastruktūros reglamento 7 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 1114
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį, jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą ir pagrindinės 
biržos prekių rinkos savybes, įskaitant 
gamybos, suvartojimo ir pristatymo į rinką 
modelius.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimas neturėtų būti taikomas sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiui. Kadangi 
automatiškai nustatomos ribos priklauso nuo rinkos struktūros, jos gali turėti neigiamą 
poveikį prekybos vietų likvidumui. Jei norima taikyti apribojimą biržos prekių išvestinėms 
finansinėms priemonėms, jis turėtų būti susijęs su atvirosiomis pozicijomis (tiek 
59 straipsnyje, tiek 72 straipsnio [1] dalies g punkte). Palyginti su 60 straipsnio 1 dalies 
antra pastraipa: „atviros pozicijos“. Palyginti su EMIR 7 straipsnio tarpuskaitos ribos 
apskaičiavimu.

Pakeitimas 1115
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
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antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

antai maksimalus atvirų pozicijų, kurias 
asmuo gali turėti baigiantis sutarties 
galiojimo laikui, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Or. en

Pakeitimas 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Apribojimai yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Visų pirma, 
juos nustatant skiriamos pozicijos, 
kuriomis objektyviai sumažinama rizika, 
tiesiogiai susijusi su komercine veikla, 
susieta su biržos prekėmis, ir kitos 
pozicijos.

Juose nurodomos aiškios kiekybinės ribos, 
kaip antai maksimalus sutarčių, kurias 
asmuo gali sudaryti, skaičius, turint 
omenyje pagrindinės biržos prekių rinkos 
savybes, įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius. Jie taikomi 
tiek sutartims, pagal kurias atsiskaitoma 
pinigais, tiek sutartims, pagal kurias 
atsiskaitoma fiziškai, taip pat tuo atveju, 
kai atsiskaitoma artimiausią, vieną ar 
visus priemonės pateikimo mėnesius.

Or. en
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Pakeitimas 1117
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Pozicijų patikros atliekamos skaidriai ir 
nediskriminuojant, nurodoma, kokiems 
asmenims jos taikomos ir ar yra išimčių,
ypač jei tai biržos prekių išvestinės 
priemonės, kurias galima objektyviai 
įvertinti kaip mažinančias riziką; taip pat 
atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimali grynoji pozicija, kurią 
asmuo gali turėti, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Or. de

Pakeitimas 1118
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Apribojimai ir priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Visų pirma, 
juos nustatant skirtingai traktuojamos
pozicijos, kuriomis objektyviai 
sumažinama rizika, tiesiogiai susijusi su 
komercine veikla, susieta su biržos 
prekėmis, ir kitos pozicijos. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
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antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Apribojimai taip pat taikomi grynosioms 
rinkų narių ar dalyvių pozicijoms 
reguliuojamose rinkose, DPS, OPS ir bet 
kurioms lygiaverčių sutarčių pozicijoms, 
kuriomis prekiaujama ne šiose vietose.
Apribojimai nustatomi kiekvienam 
mėnesiui, kurį atitinkamas finansinis 
produktas turimas.
Apie apribojimus pranešama EVPRI, kuri 
juos ir kontroliuoja. EVPRI nariams ar 
rinkos dalyviams, veikiantiems įvairiose 
ES prekybos vietose, nustato bendrą 
apribojimą, kuris taikomas visoje ES.

Or. en

Pagrindimas

Nustatyti apribojimus rinkos dalyvių grupėms ir pavieniams rinkos dalyviams reikia norint 
išvengti biržos prekių išvestinių priemonių rinkų kainų atskleidimo funkcijos iškraipymo. 
Apribojimai turėtų būti taikomi kiekvieną mėnesį, kurį turimas produktas. Jeigu apribojimai 
būtų nustatomi tam tikram laikui, kurio terminas artimas išpirkimo terminui ar kitam
konkrečiam terminui, juo būtų galima lengvai apeiti.

Pakeitimas 1119
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, 
kuriomis leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 

Apribojimai ir priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos pobūdį ir sudėtį 
bei tokiam asmeniui sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, teikiamą naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ir kokybinės
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antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

ribos, kaip antai maksimalus sutarčių, 
kurias asmuo ir įvairios investuotojų 
kategorijos gali sudaryti, skaičius, jų 
rinkos ir nominali vertė, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkų savybes ir 
jų saveiką su kitomis rinkomis, įskaitant 
gamybos, suvartojimo, tarpininkavimo ir 
pristatymo modelius ir numatomą bei 
oficialų atsargų lygį, įskaitant išankstinio 
apmokėjimo sutartis, rezervinius 
pajėgumus ir pagrindinių biržos prekių 
rinkų ilgalaikes pasiūlos ir paklausos 
tendencijas. Apribojimai taikomi 
sutartims, pagal kurias atsiskaitoma 
pinigais ir sutartims, pagal kurias 
atsiskaitoma fiziškai, taip pat sutartims, 
kurias bet koks asmuo yra sudaręs per 
artimiausio pateikimo mėnesio ar bet kokį 
tolesnį pateikimo ar atsiskaitymo 
laikotarpį. Nustatant ribas EVPRI ir 
valstybės narės užtikrina, kad būtų 
paisoma dalyvių, vykdančių bona fide 
apsidraudimo veiklą, teisėtų interesų.

Or. en

Pakeitimas 1120
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius. Visų pirma, 
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pristatymo į rinką modelius. juos nustatant skirtingai traktuojamos 
pozicijos, kuriomis objektyviai 
sumažinama rizika, tiesiogiai susijusi su 
komercine veikla, susieta su biržos 
prekėmis, ir kitos pozicijos.

Or. de

Pagrindimas

Jei vis dėlto apribojimai bus pradėti taikyti, reikės taikyti išimtis nefinansinių įmonių 
vykdomiems riziką mažinantiems sandoriams. Pozicijų apribojimai visiškai neproporcingai 
sumažintų galimybę valdyti veiklos riziką. Vėliau sumažinus apribojimus galėtų netgi prireikti 
vėl atidaryti pozicijas. Abiem atvejais būtų prieštaraujama rizikos mažinimo tikslui.

Pakeitimas 1121
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes,
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Įgaliojimai yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį, jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą ir pagrindinės 
biržos prekių rinkos likvidumo savybes,
taip pat gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Or. en

Pakeitimas 1122
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Apribojimus ar priemones nustato 
kompetentinga reguliuojamos rinkos 
institucija ir DPS. Jie yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei tokiems asmenims teikiamą 
sutarčių, kuriomis leidžiama prekiauti, 
naudą. Juose nurodomos aiškios kiekybinės 
ribos, kaip antai maksimalus sutarčių, 
kurias asmuo ar asmenys gali sudaryti, 
skaičius, turint omenyje išvestinių 
priemonių rinkos ir pagrindinės biržos 
prekių rinkos savybes.

Or. en

Pakeitimas 1123
Sylvie Goulard

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad panašūs 
apribojimai ar priemonės būtų taikomi 
biržos prekių išvestinėms priemonėms, 
kuriomis neleidžiama prekiauti ar 
kuriomis prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS, ne vėliau kaip praėjus [X] 
metų po pirmiau minėtų apribojimų ir
priemonių įsigaliojimo, kai atitinkama 
kompetentinga institucija prisiima 
atsakomybę už visų tokių apribojimų ir 
priemonių taikymą.

Or. en

Pakeitimas 1124
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šią patikrą atlieka reguliuojamos 
rinkos ir DPS bei OPS operatoriai, 
tiksliau apibrėždami techninių 
reguliavimo standartų detales pagal 
3a dalį:
(a) reguliuojamos rinkos nariai ir 
dalyviai, DPS ir OPS atitinkamai 
prekybos vietai pateikia išsamią 
informaciją apie jų pozicijas, kaip 
nurodyta 60 straipsnio 2 dalyje;
(b) reguliuojamos rinkos ir DPS bei OPS 
operatoriai iš narių ir dalyvių gali 
reikalauti informacijos apie visus 
reikiamus dokumentus, susijusius su 
pozicijos, turimos įsigijus biržos prekių 
išvestinę priemonę, dydžiu ir tikslu;
(c) išanalizavę pagal a ir b punktus gautą 
informaciją, reguliuojamos rinkos ir DPS 
bei OPS operatoriai gali pareikalauti, kad 
atitinkami rinkos nariai ar dalyviai imtųsi 
veiksmų, arba jų gali imtis patys, kad iš 
dalies arba visiškai sumažintų biržos 
prekių išvestinių priemonių pozicijos ar 
rizikos dydį, jei tai reikalinga siekiant 
užtikrinti atitinkamų rinkų vientisumą ir 
sklandų veikimą;
(d) išanalizavę pagal a ir b punktus gautą 
informaciją, reguliuojamos rinkos ir DPS 
bei OPS operatoriai gali, jei c punkte 
nurodytos priemonės netinkamos, apriboti 
rinkos narių ar dalyvių galimybes įsigyti 
biržos prekių išvestinę priemonę, įskaitant 
nediskriminacinių apribojimų nustatytmą 
pozicijoms, kurias rinkos nariai ar 
dalyviai gali įsigyti per konkrečiai 
nurodytą laikotarpį, jei tai reikalinga 
siekiant užtikrinti atitinkamų rinkų 
vientisumą ir tinkamą veikimą;
(e) reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS, 
laikydamosi 2 dalies, informuoja 
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kompetentingas institucijas apie pagal b–
d punktus gautos informacijos detales ir 
priemones, kurių buvo imtasi.

Or. de

Pakeitimas 1125
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nurodoma, kokia apimtimi bet kurie 
apribojimai turėtų būti taikomi biržos 
prekių išvestinių priemonių pozicijoms, 
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 įrašyti datą: …

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turi konkrečiai nustatyti ir taikyti pozicijų apribojimus atsižvelgdama į sutarčių 
skaičių. Siekiant užtikrinti sklandų rinkų veikimą, pozicijų apribojimai turėtų būti nustatomi 
agreguotai teisinio subjekto lygmeniu. Nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, 
susijusios su komercine veikla, kuri yra susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.
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Pakeitimas 1126
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komercinėms įmonėms netaikomos 
pozicijų ribos, skirtos tiems produktams, 
kurie yra naudojami rizikos valdymo 
veiklai arba kurių naudojimą lemia 
įsipareigojimai laikytis teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Įmonėms, kurioms reikia prieigos prie rinkų, kad galėtų valdyti riziką, susijusią su pagrindine 
komercine veikla, pozicijų apribojimai neturi būti taikomi. Pozicijų apribojimai trukdo 
veiksmingai valdyti riziką, nes įmonėms būtų leidžiama valdyti su jų biržos prekių kaina 
susijusią riziką tik iki tam tikro lygio.

Pakeitimas 1127
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nefinansinių įmonių finansinėms 
priemonėms, kurios, kaip galima 
objektyviai įvertinti, padeda mažinti riziką
ir yra tiesiogiai susijusios su komercine 
veikla ar iždo finansavimo veikla, 
apribojimai ar lygiavertį poveikį turinčios 
alternatyvios priemonės netaikomos.

Or. de

Pagrindimas

Jei vis dėlto apribojimai pradedami taikyti, reikės taikyti išimtis nefinansinių įmonių 
vykdomiems riziką mažinantiems sandoriams. Pozicijų apribojimai visiškai neproporcingai 
sumažintų galimybę valdyti veiklos riziką. Vėliau sumažinus apribojimus galėtų netgi prireikti 
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vėl atidaryti pozicijas. Abiem atvejais būtų prieštaraujama rizikos mažinimo tikslui.

Pakeitimas 1128
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie 
apribojimus ar priemones. Kompetentinga 
institucija tą pačią informaciją perduoda 
EVPRI, kuri savo interneto svetainėje 
skelbia ir prižiūri duomenų bazę, kurioje 
laikomos taikomų apribojimų ir priemonių 
santraukos.

2. Reguliuojamos rinkos, DPS, OPS ir 
nebiržinės prekybos makleriai praneša
savo kompetentingoms institucijoms 
išsamią informaciją apie apribojimus ir
priemones. Kompetentinga institucija tą 
pačią informaciją perduoda EVPRI, kuri 
savo interneto svetainėje skelbia ir prižiūri 
duomenų bazę, kurioje laikomos taikomų 
apribojimų ir priemonių santraukos.
Kompetentinga institucija ar EVPRI gali 
pareikalauti, kad reguliuojamos rinkos, 
DPS, OPS ar nebiržinės prekybos 
makleriai peržiūrėtų išsamią informaciją 
apie apribojimus ir priemones, jei jos 
mano, kad reguliuojamos rinkos, DPS, 
OPS ar nebiržinės prekybos makleriai 
netenkina 1 dalyje apibrėžtų kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie 
apribojimus ar priemones. Kompetentinga 
institucija tą pačią informaciją perduoda 

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS pateikia 
savo kompetentingoms institucijoms 
išsamią informaciją apie apribojimus.
Kompetentinga institucija tą pačią 
informaciją perduoda EVPRI, kuri savo 
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EVPRI, kuri savo interneto svetainėje 
skelbia ir prižiūri duomenų bazę, kurioje 
laikomos taikomų apribojimų ir priemonių
santraukos.

interneto svetainėje skelbia ir prižiūri 
duomenų bazę, kurioje laikomos taikomų 
apribojimų santraukos.

Or. en

Pakeitimas 1130
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie
apribojimus ar priemones. Kompetentinga 
institucija tą pačią informaciją perduoda 
EVPRI, kuri savo interneto svetainėje 
skelbia ir prižiūri duomenų bazę, kurioje 
laikomos taikomų apribojimų ir priemonių
santraukos.

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie
įgaliojimus. Kompetentinga institucija tą 
pačią informaciją perduoda EVPRI, kuri 
savo interneto svetainėje skelbia ir prižiūri 
duomenų bazę, kurioje laikomos taikomų
įgaliojimų santraukos.

Or. en

Pakeitimas 1131
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie 
apribojimus ar priemones. Kompetentinga 
institucija tą pačią informaciją perduoda 
EVPRI, kuri savo interneto svetainėje 
skelbia ir prižiūri duomenų bazę, kurioje 
laikomos taikomų apribojimų ir priemonių 
santraukos.

2. Kompetentinga institucija tą pačią 
informaciją perduoda EVPRI, kuri savo 
interneto svetainėje skelbia ir prižiūri 
duomenų bazę, kurioje laikomos taikomų 
apribojimų ir priemonių santraukos.
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Or. en

Pakeitimas 1132
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, valdytų savo 
rinkas, jei taikoma, taip, kad pateikimo 
mėnesį užtikrintų išvestinių priemonių ir 
pinigų rinkų konvergenciją.

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad išvestinių priemonių rinkos būtų naudinga priemonė, skirta rizikos draudėjams ir 
realaus pasaulio ūkininkams ir gamintojams, kurie nori apsidrausti nuo kainų rizikos, 
susijusios su jų prekių ir žaliavų srautu, reikia, kad jos veiktų tinkamai. Jos turi būti panašios 
į neatidėliotinų sandorių rinką sutarties pateikimo mėnesį. Taip šios rinkos neatitrūksta nuo 
fizinių prekių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti, kad biržos užtikrintų, jog 
techninis būdas, kurį taikydamos jos tvarko savo sutartis ir išvestinių priemonių rinką, lemtų 
konvergenciją.

Pakeitimas 1133
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus siekiant nustatyti
pozicijų valdymo priemonių, nustatytų
pagal 1 dalį, poveikį bei išimčių taikymo 
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skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas.
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS. Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

sąlygas. Nustatant apribojimus arba 
alternatyvias priemones, atsižvelgiama į 
1 dalyje minėtas sąlygas ir į tai, kad biržos 
prekėmis gali būti prekiaujama keliose 
rinkose. Techninių reguliavimo standartų 
projektuose nustatyti apribojimai arba 
alternatyvios priemonės taip pat yra 
viršesni už kompetentingų institucijų pagal 
šios direktyvos 72 straipsnio g punktą 
nustatytas priemones.

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

Or. en

Pagrindimas

Automatiškai nustatomų ribų nereikėtų reikalauti taikyti alternatyvioms priemonėms. Kadangi 
automatiškai nustatomos ribos priklauso nuo rinkos struktūros, jos gali turėti neigiamą 
poveikį skaidrių prekybos vietų likvidumui ir gali kilti rizika, kad bus prekiaujama ne biržoje. 
Apribojimas neturėtų būti taikomas remiantis sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiumi. 
Klausimas yra techninio pobūdžio ir todėl EVPRI jį išpręstų tinkamiau.

Pakeitimas 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
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priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą 
lygiavertį poveikį bei išimčių taikymo 
sąlygas. Nustatant apribojimus arba 
alternatyvias priemones, atsižvelgiama į 1 
dalyje minėtas sąlygas ir į apribojimus, 
kuriuos nustatė reguliuojamos rinkos, 
DPS ir OPS. Deleguotuosiuose aktuose 
nustatyti apribojimai arba alternatyvios 
priemonės taip pat yra viršesni už 
kompetentingų institucijų pagal šios 
direktyvos 72 straipsnio 1 dalies g punktą 
nustatytas priemones.

priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti:

(a) sutarčių, kurias bet kuris asmuo gali 
sudaryti per konkretų laikotarpį, skaičiaus 
apribojimus;

(b) reguliuojamoje rinkoje ir DPS turimų 
biržos prekių išvestinių priemonių 
sutarčių, kurios objektyviai nemažina 
rizikos, tiesiogiai susijusios su komercine 
veikla, susijusia su biržos prekėmis, arba 
sutarčių, kurios ją mažina, santykį;
(c) papildoma kontrolę, kurios reikia 
sklandžiam rinkų veikimui užtikrinti, ir 
(d) išimčių taikymo sąlygas bei sąlygas, 
pagal kurias nustatoma, kada pozicijos 
objektyviai mažina rizika, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla, susieta su 
biržos prekėmis.
Nustatant apribojimus, atsižvelgiama į 
1 dalyje minėtas sąlygas, poreikį tinkamai 
atskirti įvairias biržos prekes ir rinkos 
dalyvių kategorijas ir į apribojimus, 
kuriuos nustatė prekybos vietos.
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai taip pat yra viršesni už 
kompetentingų institucijų pagal šios 
direktyvos 72 straipsnio 1 dalies g punktą 
nustatytas priemones.

Or. en
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Pakeitimas 1135
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą 
lygiavertį poveikį bei išimčių taikymo 
sąlygas. Nustatant apribojimus arba 
alternatyvias priemones, atsižvelgiama į 1 
dalyje minėtas sąlygas ir į apribojimus, 
kuriuos nustatė reguliuojamos rinkos, DPS 
ir OPS. Deleguotuosiuose aktuose 
nustatyti apribojimai arba alternatyvios 
priemonės taip pat yra viršesni už 
kompetentingų institucijų pagal šios 
direktyvos 72 straipsnio 1 dalies g punktą 
nustatytas priemones.

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus siekiant nustatyti
pozicijų patikrą pagal 1 dalį, ypač grynųjų 
pozicijų, kurias bet kuris asmuo gali 
sudaryti per konkretų laikotarpį, 
apribojimus, ir išimčių taikymo sąlygas, 
ypač jei tai biržos prekių išvestinės 
priemonės, kurias galima objektyviai 
įvertinti kaip mažinančias riziką.
Nustatant pozicijų patikrą, atsižvelgiama į 
1 dalyje minėtas sąlygas ir į taisykles, 
kurias nustatė reguliuojamos rinkos, DPS 
ir OPS.

Surengusi viešąsias konsultacijas, 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.
Techniniuose reguliavimo standartuose 
nustatyta pozicijų patikra taip pat yra 
viršesnė už kompetentingų institucijų 
pagal šios direktyvos 72 straipsnio 1 dalies 
g punktą nustatytas priemones.
____________________
*OL: prašom įrašyti datą: 12 mėnesių nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos

Or. de
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Pakeitimas 1136
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas.
Nustatant apribojimus arba alternatyvias
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS.
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

3. EVPRI techninių reguliavimo 
standartų projektus pateikia Komisijai
siekiant nustatyti sutarčių, kurias bet kuris 
asmuo gali sudaryti per konkretų 
laikotarpį, skaičiaus ex ante apribojimus ir
priemones ir papildomų priemonių bei 
pozicijų apskaičiavimo metodo, nustatytų 
pagal 1 dalį, reikalingą poveikį bei išimčių 
taikymo sąlygas, taip pat atitinkamą visų 
pozicijų ir bendrųjų pozicijų, kurios 
susidaro vykdant bona fide rizikos 
draudimo sandorius, santykį, kurio reikia 
norint nustatyti, ar nesusidaro per didelės 
spekuliacijos padėtis arba ar nėra 
pavojaus, kad tokia padėtis susidarys. 
Nustatant apribojimus ir priemones, 
atsižvelgiama į 1 dalyje minėtas sąlygas ir į 
apribojimus, kuriuos nustatė reguliuojamos 
rinkos, DPS ir OPS. Deleguotuosiuose 
aktuose nustatyti apribojimai ir priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 1137
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis



AM\901766LT.doc 115/157 PE489.466v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas.
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS.
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti
apribojimai arba alternatyvios priemonės
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti valdymo įgaliojimus, susijusius 
su bet kurio asmens galimybėmis sudaryti
išvestinių priemonių sutartis per konkretų 
laikotarpį, apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas, taip 
pat pozicijų apribojimų nustatymo 
metodą. Siekiant apskaičiuoti, ar 
laikomasi nustatytų pozicijų apribojimų, 
pozicijos, kurios ekonomiškai lygiavertės 
nebiržinės prekybos sandoriams, gali būti 
užskaitomos kaip pozicijos, sudarytos 
reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS. 
Nustatant valdymo įgaliojimus, 
atsižvelgiama į 1 dalyje minėtas sąlygas ir į 
apribojimus, kuriuos nustatė reguliuojamos 
rinkos, DPS ir OPS. Deleguotuosiuose 
aktuose nustatyti valdymo įgaliojimai taip 
pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 1138
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį,
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti nepadengtų pozicijų, kurias bet 
kuris asmuo gali sudaryti per konkretų 
laikotarpį, apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių,
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 
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poveikį bei išimčių taikymo sąlygas.
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS.
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

poveikį bei išimčių taikymo sąlygas.
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS.
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 
72 straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 1139
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas.
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS. Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas.
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė kompetentinga institucija.
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 
72 straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

Or. en
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Pakeitimas 1140
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2012 m. gruodžio 31 d.].
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti 3 dalyje nurodytus 
techninius reguliavimo standartus.
Atitinkamas visų pozicijų ir bendrų 
pozicijų, atsirandančių sudarant bona fide 
rizikos draudimo sandorius, santykis, 
kuris taikomas norint nustatyti, ar 
nesusidaro per didelės spekuliacijos 
padėtis arba ar nėra didelio pavojaus, kad 
tokia padėtis susidarys, kaip nurodyta 3 
dalyje, turi būti lygus 3. Komisija 
įgaliojama priimti techninius reguliavimo 
standartus, pagal kuriuos šios ribos 
keičiamos atsižvelgiant į pokyčius finansų 
rinkose.

Or. en

Pakeitimas 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos nenustato 
apribojimų arba alternatyvių priemonių, 
kurie yra labiau ribojantys nei priimtieji 
pagal 3 dalį, išskyrus išimtinius atvejus, 
kai jie yra objektyviai pagrįsti ir 
proporcingi, atsižvelgiant į konkrečios 

Išbraukta.
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rinkos likvidumą ir tinkamą rinkos 
veikimą. Apribojimai galioja pradinį 
laikotarpį, neviršijantį šešių mėnesių po 
paskelbimo atitinkamos kompetentingos 
institucijos interneto svetainėje. Toks 
apribojimas gali būti atnaujinamas 
tolesniems laikotarpiams, neviršijantiems 
šešių mėnesių vienu metu, jei ir toliau 
galioja apribojimo priežastys. Jei 
apribojimas po to šešių mėnesių 
laikotarpio neatnaujinamas, jis 
automatiškai nustoja galioti.
Kai nustatomos griežtesnės ribojančios 
priemonės, nei priimtosios pagal 3 dalį, 
kompetentingos institucijos praneša apie 
tai EVPRI. Griežtesnės ribojančios 
priemonės pranešime pagrindžiamos. 
EVPRI per 24 valandas parengia 
nuomonę dėl to, ar, jos manymu, 
priemonė yra reikalinga tuo išimtiniu 
atveju. Nuomonė skelbiama EVPRI 
interneto svetainėje.
Jei kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kurios prieštarauja EVPRI 
nuomonei, ji nedelsiant savo interneto 
svetainėje paskelbia pranešimą, kuriame 
išsamiai paaiškina, dėl kokių priežasčių ji 
taip pasielgė.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti galimybę taikyti priemones, kurios gali būti griežtesnės 
nei tos, kurios siūlomos direktyvoje.

Pakeitimas 1142
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos nenustato 
apribojimų arba alternatyvių priemonių, 
kurie yra labiau ribojantys nei priimtieji 
pagal 3 dalį, išskyrus išimtinius atvejus, 
kai jie yra objektyviai pagrįsti ir 
proporcingi, atsižvelgiant į konkrečios 
rinkos likvidumą ir tinkamą rinkos 
veikimą. Apribojimai galioja pradinį 
laikotarpį, neviršijantį šešių mėnesių po 
paskelbimo atitinkamos kompetentingos 
institucijos interneto svetainėje. Toks 
apribojimas gali būti atnaujinamas 
tolesniems laikotarpiams, neviršijantiems 
šešių mėnesių vienu metu, jei ir toliau 
galioja apribojimo priežastys. Jei 
apribojimas po to šešių mėnesių 
laikotarpio neatnaujinamas, jis 
automatiškai nustoja galioti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1143
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos nenustato 
apribojimų arba alternatyvių priemonių, 
kurie yra labiau ribojantys nei priimtieji 
pagal 3 dalį, išskyrus išimtinius atvejus, 
kai jie yra objektyviai pagrįsti ir 
proporcingi, atsižvelgiant į konkrečios 
rinkos likvidumą ir tinkamą rinkos 
veikimą. Apribojimai galioja pradinį 
laikotarpį, neviršijantį šešių mėnesių po 
paskelbimo atitinkamos kompetentingos 
institucijos interneto svetainėje. Toks 
apribojimas gali būti atnaujinamas 
tolesniems laikotarpiams, neviršijantiems 
šešių mėnesių vienu metu, jei ir toliau 

Norint pasiekti 1 dalyje nurodytų tikslų,
kompetentingoms institucijoms paprastai 
leidžiama nustatyti apribojimus, kurie yra 
labiau ribojantys nei priimtieji pagal 3 dalį.
Apie taip turi būti pranešama EVPRI. 
Apribojimai galioja pradinį laikotarpį, 
neviršijantį šešių mėnesių po paskelbimo 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
interneto svetainėje. Toks apribojimas gali 
būti atnaujinamas tolesniems 
laikotarpiams, neviršijantiems šešių 
mėnesių vienu metu, jei ir toliau galioja 
apribojimo priežastys. Jei apribojimas po 
to šešių mėnesių laikotarpio 
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galioja apribojimo priežastys. Jei 
apribojimas po to šešių mėnesių laikotarpio 
neatnaujinamas, jis automatiškai nustoja 
galioti.

neatnaujinamas, jis automatiškai nustoja 
galioti.

Or. en

Pakeitimas 1144
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai galioja pradinį laikotarpį, 
kurį tinkamai nustato kompetentinga 
institucija ir kuris nustatomas nuo tada, 
kai jie paskelbiami atitinkamos 
kompetentingos institucijos interneto 
svetainėje. Toks apribojimas gali būti 
atnaujinamas tolesniems laikotarpiams, 
neviršijantiems šešių mėnesių vienu metu, 
jei ir toliau galioja apribojimo priežastys. 
Jei apribojimas po to šešių mėnesių 
laikotarpio neatnaujinamas, jis 
automatiškai nustoja galioti.
Kompetentinga institucija, kuri priima 
4 dalyje nurodytas labiau ribojančias 
priemones, nedelsdama informuoja apie 
tai prekybos vietų, kuriose prekiaujama 
tuo pačiu atitinkamu turtu ar turto 
kategorija, buveinės valstybių narių 
kompetentingas institucijas.
Jei kompetentinga institucija nesutinka su 
veiksmais, kurių ėmėsi kita 
kompetentinga institucija finansinių 
priemonių, kuriomis prekiaujama 
įvairiose prekybos vietose, reguliuojamose 
įvairių kompetentingų institucijų, 
atžvilgiu, EVPRI gali padėti toms 
institucijoms pasiekti išsamų susitarimą 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
19 straipsnyje nurodyta tvarka.
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Or. en

Pakeitimas 1145
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59a straipsnis
Pagal 59 straipsnyje nurodytas 
prekiautojų kategorijas skiriamos įmonės, 
kurios apdraudžia komercinę riziką, ir 
kitos įmonės.
Rizikos nedraudžiančių įmonių 
kategorijai priklausančių įmonių pozicijos 
neturi viršyti 20 proc. atitinkamų atvirų 
pozicijų.
EVPRI parengia techninius reguliavimo 
standartus, pagal kuriuos ribojamos 
pavienių rinkos dalyvių pozicijos, siekiant, 
kad joks dalyvis negalėtų monopolizuoti 
atitinkamos rinkos.

Or. en

Pakeitimas 1146
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS, 
kuriose leidžiama prekiauti biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis:

Valstybės narės ir EVPRI užtikrina, kad 
reguliuojamose rinkose, DPS, OPS, kuriose 
leidžiama prekiauti biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ir 
nebiržinės prekybos makleriai, kuriems 
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leidžiama tai daryti:

Or. en

Pakeitimas 1147
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS,
kuriose leidžiama prekiauti biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis:

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamose rinkose ir DPS, kuriose 
leidžiama prekiauti biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 1148
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kas savaitę būtų viešai skelbiama 
ataskaita, kurioje nurodomos bendros 
pozicijos, tenkančios įvairioms prekiautojų, 
jų sistemose prekiaujančių įvairiomis 
finansinėmis priemonėmis pagal 3 dalį, 
kategorijoms;

(a) kas dieną būtų viešai skelbiama 
ataskaita, kurioje nurodomos bendros 
pozicijos, tenkančios įvairioms prekiautojų, 
jų sistemose prekiaujančių įvairiomis 
finansinėmis priemonėmis pagal 3 dalį, 
kategorijoms;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad pozicijų apribojimai pavieniams prekiautojams ir prekiautojų kategorijoms būtų 
taikomi veiksmingai, visoje Sąjunoje turi būti renkami ir agreguojami suderinti, išsamūs ir 
standartizuoti duomenys. Tai bus naudinga siekiant išvengti biržos prekių išvestinių 
priemonių rinkų kainų atskleidimo funkcijos iškraipymo ir nustatyti, ar randasi sisteminė 
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rizika, bei jos išvengti.

Pakeitimas 1149
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kas savaitę būtų viešai skelbiama 
ataskaita, kurioje nurodomos bendros 
pozicijos, tenkančios įvairioms 
prekiautojų, jų sistemose prekiaujančių 
įvairiomis finansinėmis priemonėmis pagal 
3 dalį, kategorijoms;

(a) kas savaitę būtų viešai skelbiama 
ataskaita, kurioje nurodomos bendros 
pozicijos, tenkančios įvairioms asmenų, jų 
sistemose prekiaujančių įvairiomis 
finansinėmis priemonėmis pagal 3 dalį, 
kategorijoms;

Or. en

Pakeitimas 1150
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kas savaitę būtų viešai skelbiama 
ataskaita, kurioje nurodomos bendros 
pozicijos, tenkančios įvairioms 
prekiautojų, jų sistemose prekiaujančių 
įvairiomis finansinėmis priemonėmis pagal 
3 dalį, kategorijoms;

(a) kas savaitę būtų viešai skelbiama 
ataskaita, kurioje nurodomos bendros 
pozicijos, tenkančios įvairioms asmenų, jų 
sistemose prekiaujančių įvairiomis 
finansinėmis priemonėmis pagal 3 dalį, 
kategorijoms;

Or. en

Pakeitimas 1151
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipa a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) būtų viešai skelbiama bet kokia 
pagrindinio turto ar turto grupės bendroji 
ar atvira pozicija;

Or. en

Pakeitimas 1152
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kompetentingai institucijai būtų 
pateikiama išsami bet kurių ar visų rinkos 
narių arba dalyvių pozicijų klasifikacija, 
įskaitant, pareikalavus, jų klientų vardu 
turimas pozicijas.

(b) kompetentingai institucijai būtų 
pateikiama išsami bet kurių ar visų rinkos 
narių arba dalyvių pozicijų klasifikacija, 
įskaitant, pareikalavus, jų klientų vardu 
turimas pozicijas, išskyrus pozicijas, dėl 
kurių teikiamos (arba turi būti teikiamos) 
ataskaitos pagal Reglamentą (ES) 
Nr. .../...[EMIR] ar Reglamentą (ES) 
Nr. 2011/1227 dėl didmeninės energijos 
rinkos vientisumo ir skaidrumo.

Or. en

Pakeitimas 1153
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kompetentingai institucijai būtų 
pateikiama išsami bet kurių ar visų rinkos 
narių arba dalyvių pozicijų klasifikacija, 

(b) kompetentingai institucijai būtų
kasdien teikiama išsami bet kurių ar visų
pozicijos turėtojų visų uždarant biržą prieš 
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įskaitant, pareikalavus, jų klientų vardu 
turimas pozicijas.

tai buvusią prekybos dieną turėtų pozicijų 
klasifikacija.

Or. en

Pakeitimas 1154
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kompetentingai institucijai būtų 
pateikiama išsami bet kurių ar visų rinkos 
narių arba dalyvių pozicijų klasifikacija, 
įskaitant, pareikalavus, jų klientų vardu 
turimas pozicijas.

(b) kompetentingai institucijai būtų
kasdien teikiama išsami bet kurių ar visų 
pozicijos turėtojų uždarant biržą prieš tai 
buvusią prekybos dieną turėtų pozicijų
klasifikacija.

Or. en

Pakeitimas 1155
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kompetentingai institucijai būtų 
pateikiama išsami bet kurių ar visų rinkos 
narių arba dalyvių pozicijų klasifikacija, 
įskaitant, pareikalavus, jų klientų vardu 
turimas pozicijas.

(b) EVPRI ir kompetentingai institucijai
realiuoju laiku būtų pateikiama išsami 
visų rinkos narių arba dalyvių pozicijų 
klasifikacija, įskaitant jų klientų vardu 
turimas pozicijas.

Or. en

Pakeitimas 1156
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas, nustatytas a punkte, 
taikomas tik kai ir prekiautojų skaičius, ir 
jų atviros pozicijos nurodytoje finansinėje 
priemonėje viršija minimalias ribas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1157
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas, nustatytas a punkte, 
taikomas tik kai ir prekiautojų skaičius, ir 
jų atviros pozicijos nurodytoje finansinėje 
priemonėje viršija minimalias ribas.

Įpareigojimas, nustatytas a ir 
aa punktuose, taikomas tik kai ir asmenų
skaičius, ir jų atviros pozicijos nurodytoje 
finansinėje priemonėje viršija minimalias 
ribas.

Or. en

Pakeitimas 1158
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimas, nustatytas a punkte, 
taikomas tik kai ir prekiautojų skaičius, ir 
jų atviros pozicijos nurodytoje finansinėje 
priemonėje viršija minimalias ribas.

Įpareigojimas, nustatytas a punkte, 
taikomas tik kai ir pozicijų turėtojų
skaičius, ir jų atviros pozicijos nurodytoje 
finansinėje priemonėje viršija minimalias 
ribas.

Or. en
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Pakeitimas 1159
Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI užtikrina, kad gauta informacija 
būtų pateikiama suvestine forma apie 
kiekvieną rinkos dalyvį ir kiekvieną 
prekiautojo kategoriją, kaip nurodyta 
3 dalyje, o informacija apie bet kokią 
papildomą rinkos dalyvio grupę –kaip 
nurodyta šios direktyvos 59 straipsnyje ir 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 
35 straipsnyje. EVPRI skelbia šią 
informaciją kasdien teikiamoje 
ataskaitoje, kad būtų galima taikyti 
pavienų rinkos dalyvių ir bet kurių rinkos 
dalyvių grupių ar kategorijų pozicijų 
apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išspręsti spekuliacijos problemą ir apriboti klaidinančią informaciją apie kainas, 
kuri nesiremia pagrindinėmis taisyklėmis, tikslios ir kuo anksčiau (beveik realiuoju laiku) 
teikiamos ataskaitos reikalingos taip pat, kaip ir pozicijų apribojimai.

Pakeitimas 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės, prekiaujančios biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis arba apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis ne prekybos vietoje, 
pareikalavus pateiktų kompetentingai 
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institucijai išsamią pozicijų klasifikaciją, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. .../...[FPRR] 23 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1161
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai 
ir dalyviai atitinkamai prekybos vietai 
pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas realiuoju laiku, taip pat apie jų 
klientų vardu turimas pozicijas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Pakeitimas 1162
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai 
ir dalyviai atitinkamai prekybos vietai 
pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas realiuoju laiku, taip pat apie jų 
klientų vardu turimas pozicijas.

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui ir 
ataskaitų teikimui, valstybės narės 
reikalauja, kad visi asmenys, turintys 
atitinkamos finansinės priemonės, kuria 
leidžiama prekiauti ar prekiaujama
reguliuojamoje rinkoje ar DPS, pozicijų,
atitinkamai prekybos vietai pateiktų 
išsamią informaciją apie jų pozicijas
kiekvienos prekybos dienos pabaigoje, taip 
pat per prekybos dieną, jei tinkama, 
nurodytais intervalais.

Or. en

Pakeitimas 1163
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai 
ir dalyviai atitinkamai prekybos vietai 
pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas realiuoju laiku, taip pat apie jų 
klientų vardu turimas pozicijas.

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad visi 
asmenys, turintys atitinkamos finansinės 
priemonės pozicijų, atitinkamai prekybos 
vietai ar, nebiržinės prekybos sandorių 
atveju, tiesiogiai kompetentingoms 
institucijoms pateiktų išsamią informaciją 
apie jų pozicijas realiuoju laiku, taip pat 
apie jų klientų vardu turimas pozicijas ir 
apie tai, ar sandoris yra bona fide rizikos 
draudimo sandoris.

Or. en

Pakeitimas 1164
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai ir 
dalyviai atitinkamai prekybos vietai 
pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas realiuoju laiku, taip pat apie jų 
klientų vardu turimas pozicijas.

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies 
a punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos ir DPS nariai ir 
dalyviai atitinkamai prekybos vietai kas 
dieną pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas, taip pat apie jų klientų vardu 
turimas pozicijas.

Or. de

Pagrindimas

Ataskaitų teikimo reikalavimai turi būti proporcingi nefinansinių įmonių atžvilgiu. Realiuoju 
laiku teikiamos ataskaitos reikalutų itin daug sąnaudų ir tai būtų nereikalingai sunki naša 
nefinansinėms įmonėms.

Pakeitimas 1165
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai ir 
dalyviai atitinkamai prekybos vietai 
pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas realiuoju laiku, taip pat apie jų 
klientų vardu turimas pozicijas.

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies 
a punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai ir 
dalyviai atitinkamai prekybos vietai per 
pagrįstą laikotarpį pateiktų išsamią 
informaciją apie jų pozicijas, taip pat apie 
jų klientų vardu turimas pozicijas.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi bus skelbiama savaitinė ataskaita, reikia turėti išsamią informaciją apie pozicijas. 
Todėl informacijos apie pozicijas nereikia gauti realiuoju laiku. Šis reikalavimas nebūtų 
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proporcingas tikslui, kurio norima pasiekti, turint mintyje sąnaudas, kurių turėtų 
reguliuojamos rinkos dalyviai, DPS ir OPS. Pagrįstą laikotarpį nustatytų reguliavimo 
institucija.

Pakeitimas 1166
Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės 
įmonės, prekiaujančios biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ne 
reguliuojamoje rinkoje, pateiktų EVPRI ir 
kompetentingai institucijai išsamią 
pozicijų klasifikaciją realiuoju laiku.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad pozicijų apribojimai pavieniams prekiautojams ir prekiautojų kategorijoms būtų
taikomi veiksmingai, visoje Sąjunoje turi būti renkami ir apibendrinami suderinti, išsamūs ir 
standartizuoti duomenys. Tai bus naudinga siekiant išvengti biržos prekių išvestinių 
priemonių rinkų kainų atskleidimo funkcijos iškraipymo ir nustatyti, ar randasi sisteminė 
rizika, bei jos išvengti.

Pakeitimas 1167
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI ir kompetentingai institucijai, 
nurodytoms pirmoje ir antroje pastraipoje 
teikiama informacija apima:
(i) abejų sandorio šalių tapatybę;
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(ii) tikslų bet kurių pozicijos pasikeitimų 
laiką;
(iii) pozicijos nominalią vertę;
(iv) pozicijos išpirkimo terminą;
(v) pozicijos dydį remiantis ateities 
sandorių atitikmeniu;
(vi) tai, ar pozicija objektyviai mažina 
riziką, tiesiogiai susijusią su komercine 
veikla, susietą su biržos preke.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad pozicijų apribojimai pavieniams prekiautojams ir prekiautojų kategorijoms būtų 
taikomi veiksmingai, visoje Sąjunoje turi būti renkami ir apibendrinami suderinti, išsamūs ir 
standartizuoti duomenys. Tai bus naudinga siekiant išvengti biržos prekių išvestinių 
priemonių rinkų kainų atskleidimo funkcijos iškraipymo ir nustatyti, ar randasi sisteminė 
rizika, bei jos išvengti.

Pakeitimas 1168
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS
nariai, dalyviai ir jų klientai, atsižvelgiant 
į kiekvieną taikomą veiklos leidimą, 
priskiriami prekiautojams pagal savo 
pagrindinės veiklos pobūdį kaip:

Reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS
asmenys, turintys atitinkamos finansinės 
priemonės poziciją, laikantis EVPRI 
apibrėžtų aiškių gairių ir kriterijų ir
atsižvelgiant į kiekvieną taikomą veiklos 
leidimą, priskiriami prekiautojams pagal 
savo pagrindinės veiklos pobūdį kaip:

Or. en

Pakeitimas 1169
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS 
nariai, dalyviai ir jų klientai, atsižvelgiant 
į kiekvieną taikomą veiklos leidimą, 
priskiriami prekiautojams pagal savo 
pagrindinės veiklos pobūdį kaip:

Asmenys, turintys atitinkamos finansinės 
priemonės poziciją, atsižvelgiant į 
kiekvieną taikomą veiklos leidimą pagal 
savo pagrindinės veiklos pobūdį
klasifikuojami kaip:

Or. en

Pakeitimas 1170
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) komercinės įmonės; (d) komercinės įmonės, vykdančios bona 
fide apsidraudimo sandorius;

Or. en

Pakeitimas 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte, 
turėtų būti nurodytos ilgalaikės ir 
trumpalaikės pozicijos pagal prekiautojų 
kategorijas, jų pokyčiai po ankstesnės 
ataskaitos, bendro atvirų pozicijų skaičiaus 
kiekvienoje kategorijoje procentinė dalis ir 
prekiautojų skaičius kiekvienoje 
kategorijoje.

Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte, 
nurodomos ilgalaikės ir trumpalaikės 
pozicijos pagal prekiautojų kategorijas, jų 
pokyčiai po ankstesnės ataskaitos, bendro 
atvirų pozicijų skaičiaus kiekvienoje 
kategorijoje procentinė dalis ir prekiautojų 
skaičius kiekvienoje kategorijoje.
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Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte ir 
1a dalyje, taip pat skiriamos:
(i) pozicijos, kurios, buvo nustatyta, yra 
riziką, tiesiogiai susijusią su komercine 
veikla, susieta su biržos preke, 
mažinančios pozicijos;
(ii) kitos pozicijos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti nuoseklius pozicijų apribojimus visose prekybos vietose, sandoriai, nesusiję su 
pagrindine komercine pozicija, turėtų būti pažymimi ir apie juos turėtų būti pranešama. Šios 
sistemos duomenys kompetentingoms institucijoms leis tam tikram laikui apriboti kitų 
pozicijų, kuriomis nesiekiama apsidrausti, susidarymą. Tai taip pat padės kompetentingoms 
institucijoms stebėti ir sumažinti didelę ir sisteminę riziką.

Pakeitimas 1172
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte, 
turėtų būti nurodytos ilgalaikės ir 
trumpalaikės pozicijos pagal prekiautojų 
kategorijas, jų pokyčiai po ankstesnės 
ataskaitos, bendro atvirų pozicijų skaičiaus 
kiekvienoje kategorijoje procentinė dalis ir 
prekiautojų skaičius kiekvienoje 
kategorijoje.

Ataskaitose, minimose 1 dalyje, turėtų būti 
nurodytos ilgalaikės ir trumpalaikės 
pozicijos pagal prekiautojų kategorijas, jų 
pokyčiai po ankstesnės ataskaitos, bendro 
atvirų pozicijų skaičiaus kiekvienoje 
kategorijoje procentinė dalis ir prekiautojų 
skaičius kiekvienoje kategorijoje.

Jose turi būti skiriamos pozicijos, kurios 
objektyviai sumažina riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla, ir kitos 
pozicijos.

Or. en

Pakeitimas 1173
Pascal Canfin
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte, 
turėtų būti nurodytos ilgalaikės ir 
trumpalaikės pozicijos pagal prekiautojų
kategorijas, jų pokyčiai po ankstesnės 
ataskaitos, bendro atvirų pozicijų skaičiaus 
kiekvienoje kategorijoje procentinė dalis ir
prekiautojų skaičius kiekvienoje 
kategorijoje.

Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte, 
turėtų būti nurodytas bendrųjų ir atvirų 
ilgalaikių ir trumpalaikių pozicijų skaičius
ir jų rinkos bei nominali vertė pagal
pozicijų turėtojų kategorijas, jų pokyčiai 
po ankstesnės ataskaitos, bendro
trumpalaikių ir ilgalaikių atvirų pozicijų 
skaičiaus kiekvienoje kategorijoje 
procentinė dalis ir pozicijų turėtojų
skaičius kiekvienoje kategorijoje.

Or. en

Pakeitimas 1174
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte, 
turėtų būti nurodytos ilgalaikės ir 
trumpalaikės pozicijos pagal prekiautojų
kategorijas, jų pokyčiai po ankstesnės 
ataskaitos, bendro atvirų pozicijų skaičiaus 
kiekvienoje kategorijoje procentinė dalis ir
prekiautojų skaičius kiekvienoje 
kategorijoje.

Ataskaitose, minimose 1 dalies a punkte, 
turėtų būti nurodytos ilgalaikės ir 
trumpalaikės pozicijos pagal pozicijų 
turėtojų kategorijas, jų pokyčiai po 
ankstesnės ataskaitos, bendro trumpųjų ir 
ilgųjų atvirų pozicijų skaičiaus kiekvienoje 
kategorijoje procentinė dalis ir pozicijų 
turėtojų skaičius kiekvienoje kategorijoje.

Or. en

Pakeitimas 1175
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant a, aa ir b punktuose minėtas 
ataskaitas, apskaičiuojant trumpąsias ir 
ilgąsias bendrąsias ir atviras pozicijas, 
taip pat atitinkamo asmens tiesiogiai ir 
netiesiogiai turimą nominaliąją vertę, 
įskaitant atvejus, kai taikomas koks nors 
indeksas, vertybinių popierių krepšelis 
arba dalis biržiniame fonde ar panašioje 
priemonėje, atsižvelgiama į tai, ar 
konkrečiam turtui ar turto kategorijai 
taikomos įvairios investavimo strategijos 
naudojant daugiau nei vieną atskirą 
fondą, kurį valdo tas pats fondo 
valdytojas, ar tam tikram turtui ir turto 
kategorijai taikoma ta pati investavimo 
strategija naudojant daugiau nei vieną 
fondą, ir ar daugiau nei vienas to paties 
subjekto portfelis yra valdomas savo 
nuožiūra konkrečiam turtui ar turto 
kategorijai taikant tą pačią investavimo 
strategiją.

Or. en

Pakeitimas 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas 1 
dalies a punkte minėtų ataskaitų formatas 
ir informacijos, kuri turi būti pateikta pagal 
2 dalį, turinys.

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas
1 ir 1a dalyse minėtų ataskaitų formatas ir 
informacijos, kuri turi būti pateikta pagal 2 
dalį, turinys.

Or. en
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Pakeitimas 1177
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas 1 
dalies a punkte minėtų ataskaitų formatas ir 
informacijos, kuri turi būti pateikta pagal 2 
dalį, turinys.

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas 1 
dalies a punkte minėtų ataskaitų formatas ir 
informacijos, kuri turi būti pateikta pagal 2 
dalį ir 59 straipsnio 1 dalį, turinys.

Or. en

Pakeitimas 1178
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas 1 
dalies a punkte minėtų ataskaitų formatas ir 
informacijos, kuri turi būti pateikta pagal 
2 dalį, turinys.

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas 1 
dalies a punkte minėtų ataskaitų formatas ir 
informacijos turinys bei jos pateikimo 
terminas, kaip nurodyta 2 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi bus skelbiama savaitinė ataskaita, reikia turėti išsamią informaciją apie pozicijas. 
Todėl informacijos apie pozicijas nereikia gauti realiuoju laiku. Šis reikalavimas nebūtų 
proporcingas tikslui, kurio norima pasiekti, turint mintyje sąnaudas, kurių turėtų 
reguliuojamos rinkos dalyviai, DPS ir OPS. Pagrįstą laikotarpį nustatytų reguliavimo 
institucija.

Pakeitimas 1179
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, skirtų 1 dalies paskutinėje 
pastraipoje minėtoms riboms nustatyti ir 3 
dalyje minėtoms narių, dalyvių ar klientų
kategorijoms patobulinti.

EVPRI pateikia Komisijai techninius 
reguliavimo standartus dėl priemonių, 
skirtų 1 dalies paskutinėje pastraipoje 
minėtoms riboms nustatyti ir atitinkamoms 
gairėms, kriterijams ir pranešimo 
reikalavimams priimti, norint nustatyti 3 
dalyje minėtas narių, dalyvių, nebiržinės 
prekybos maklerių ar klientų kategorijas.

Or. en

Pakeitimas 1180
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, skirtų 1 dalies paskutinėje 
pastraipoje minėtoms riboms nustatyti ir 
3 dalyje minėtoms narių, dalyvių ar 
klientų kategorijoms patobulinti.

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, skirtus 1 dalies 
paskutinėje pastraipoje minėtoms riboms 
nustatyti ir 3 dalyje minėtoms narių, dalyvių 
ar klientų kategorijoms patobulinti.

Or. en

Pagrindimas

Klausimas yra techninio pobūdžio ir todėl EVPRI jį išpręstų tinkamiau.

Pakeitimas 1181
Sylvie Goulard

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

Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
skirtų 1 dalies paskutinėje pastraipoje 
minėtoms riboms nustatyti ir 3 dalyje 
minėtoms narių, dalyvių ar klientų
kategorijoms patobulinti.

Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
skirtų 1 dalies paskutinėje pastraipoje 
minėtoms riboms nustatyti ir 3 dalyje 
minėtoms pozicijų turėtojų kategorijoms 
patobulinti.

Or. en

Pakeitimas 1182
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1183
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 95 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus dėl priemonių, 
kuriomis reikalaujama, kad visos 
ataskaitos, minėtos 1 dalies a punkte, būtų 

Išbraukta.
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siunčiamos EVPRI nurodytu laiku kartą 
per savaitę, kad ši galėtų jas centralizuotai 
skelbti.

Or. en

Pakeitimas 1184
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 95 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus dėl priemonių,
kuriomis reikalaujama, kad visos 
ataskaitos, minėtos 1 dalies a punkte, būtų 
siunčiamos EVPRI nurodytu laiku kartą 
per savaitę, kad ši galėtų jas centralizuotai 
skelbti.

EVPRI gali reikalauti, kad visos 
ataskaitos, minėtos 1 dalies a punkte, būtų 
siunčiamos nurodytu laiku kartą per 
savaitę, kad galėtų jas centralizuotai 
skelbti.

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

Or. en

Pagrindimas

Klausimas yra techninio pobūdžio ir todėl EVPRI jį išpręstų tinkamiau.

Pakeitimas 1185
Jürgen Klute
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Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustatomos priemonės, kuriomis 
reikalaujama, kad visos ataskaitos, 
nurodytos 1 dalies a punkte, būtų 
siunčiamos EVPRI nurodytu laiku kartą 
per dieną, kad ši galėtų jas centralizuotai 
skelbti. Pagal šiuos techninius standartus 
sudaromos sąlygos viešai skelbti 
informaciją lengvai prieinamu būdu, 
kuris padėtų nustatyti prekybos vietose, ne 
biržoje ir pagrindinėje biržos prekių 
rinkoje vykdomos prekybos biržos prekių 
išvestinėmis priemonėmis tendencijas ir 
riziką.
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[....]*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytais techninių 
reguliavimo standartų projektais 
grindžiamus techninius įgyvendinimo 
standartus vadovaujantis Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu.
______________
*OL įrašyti datą: 12 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 1186
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pagal 59 straipsnio 1 dalį, EVPRI, 
glaudžiai koordinuodama veiklą su ESRV 
ir kitomis atitinkamomis Sąjungos ir 
trečiųjų šalių sektorinėmis priežiūros 
institucijomis, parengia techninius 
reguliavimo standartus, pagal kuriuos 
nustatomas atitinkamų rodiklių ir ribų, 
kurių reikia norint stebėti pagrindinių 
biržos prekių rinkų savybes, rinkinys, taip 
pat detalės išskaidytos ir apibendrintos 
informacijos, kurią atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms, EVPRI ir 
ESRV turi pateikti rinkos dalyviai, DPS ir 
OPS bei sandorių duomenų saugyklos, 
kurioms suteiktas leidimas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. .../...[EMIR].
Šiuos rodiklius visų pirma naudoja 
kompetentingos institucijos ir EVPRI 
biržos prekių padalinys, įsteigtas pagal 
Reglamento (EU) Nr. …/… [FPRR] 
35 straipsnį, siekiant nuolat ir itin 
kruopščiai bei atidžiai persvarstyti 
gamybos, suvartojimo, tarpininkavimo ir 
pristatymo modelius ir numatomą bei 
oficialų atsargų lygį, įskaitant išankstinio 
apmokėjimo sutartis, rezervinius 
pajėgumus ir pagrindinių biržos prekių 
rinkų ilgalaikes pasiūlos ir paklausos 
tendencijas, modelius, taip pat rinkos 
kintamumo ir pagrindinių biržos prekių 
rinkų koreliacijos su kitu turtu ir turto 
grupėmis modelius.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2012 m. gruodžio 31 d.].
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en
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Pakeitimas 1187
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės leidžia bet kuriam rinkos operatoriui 
administruoti patvirtintos skelbimo 
sistemos, konsoliduotos informacinės 
juostos teikėjo ir patvirtinto ataskaitų 
teikimo mechanizmo duomenų pranešimo 
paslaugas tik iš anksto patikrinus, ar jis 
atitinka šios antraštinės dalies nuostatas.
Tokia paslauga nurodoma jiems išduotame 
veiklos leidime.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės leidžia bet kuriam rinkos operatoriui 
administruoti patvirtintos skelbimo 
sistemos ir patvirtinto ataskaitų teikimo 
mechanizmo duomenų pranešimo 
paslaugas tik iš anksto patikrinus, ar jis 
atitinka šios antraštinės dalies nuostatas.
Tokia paslauga nurodoma jiems išduotame 
veiklos leidime.

Or. en

Pakeitimas 1188
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad visi
duomenų pranešimo paslaugų teikėjo 
valdymo organo nariai visada būtų 
pakankamai geros reputacijos, turėtų 
pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, taip 
pat skirtų pakankamai laiko savo 
pareigoms atlikti.

Duomenų pranešimo paslaugų teikėjo 
valdymo organo nariai visada būtų 
pakankamai geros reputacijos, turėtų 
pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, taip 
pat skirtų pakankamai laiko savo 
pareigoms atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie įmonių valdymą labai svarbu, kad FPRD būtų nustatyti tokie pat reikalavimai 
kaip ir Ketvirtojoje direktyvoje dėl kapitalo poreikio (KPD IV). Taigi šie pakeitimai atitinka 
pakeitimus, kuriuos ECR frakcija pasiūlė svarstant KPD IV.
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Pakeitimas 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi valdymo organo nariai kartu turi 
pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
gebėtų suprasti duomenų pranešimo 
paslaugų teikėjo veiklą. Valstybės narės 
užtikrina, jog kiekvienas valdymo organo 
narys veikia sąžiningai, dorai ir 
savarankiškai, kad prireikus veiksmingai
vertintų ir kvestionuotų vadovybės 
sprendimus.

Visi valdymo organo nariai kartu turi 
pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad 
gebėtų suprasti duomenų pranešimo 
paslaugų teikėjo veiklą. Kiekvienas 
valdymo organo narys veikia sąžiningai, 
dorai ir savarankiškai, kad galėtų
veiksmingai vertinti ir kvestionuoti 
vyresniosios vadovybės sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1190
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rinkos operatorius siekia gauti leidimą 
administruoti patvirtintą skelbimo subjektą
(PSS), konsoliduotos informacinės juostos 
teikėją (KIJT) ar patvirtintą ataskaitų 
teikimo mechanizmą (PATM), o PSS, 
KIJT ar PATM valdymo organo nariai yra 
tie patys, kaip ir reguliuojamos rinkos 
valdymo organo nariai, tie asmenys 
laikomi atitinkančiais pirmoje pastraipoje 
išdėstytus reikalavimus.

Jei rinkos operatorius siekia gauti leidimą 
administruoti patvirtintą skelbimo subjektą
(PSS) ar patvirtintą ataskaitų teikimo 
mechanizmą (PATM), o PSS ar PATM 
valdymo organo nariai yra tie patys, kaip ir 
reguliuojamos rinkos valdymo organo 
nariai, tie asmenys laikomi atitinkančiais 
pirmoje pastraipoje išdėstytus 
reikalavimus.
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Or. en

Pakeitimas 1191
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

65a straipsnis
Konsoliduotos informacinės juostos apie 

akcijas sukūrimas
1. Siekiant konsoliduoti visus duomenis 
apie akcijų ir į akcijas panašių priemonių, 
kuriomis leidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar kuriomis 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ar 
OPS, sukuriama viena bendra Europos 
konsoliduotoji informacinė juosta.
2. Europos konsoliduotąją informacinę 
juostą valdo vienas ES subjektas, 
laikydamasis Europos Komisijos 
deleguotaisiais aktais nustatytų 
reikalavimų. Deleguotuosiuose aktuose 
taip pat aprašoma šio subjekto skyrimo 
Komisijai vykdant viešąjį konkursą 
procedūra.
3. Į Europos konsoliduotąją informacinę 
juostą bent po (2) metų po šios direktyvos 
įsigaliojimo įtraukiamos ir finansinės 
priemonės, kurios nėra akcijos, visų 
pirma obligacijos. 

Or. en

Pakeitimas 1192
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PSS viešai paskelbta informacija apima 
bent šią informaciją:
(a) finansinės priemonės atpažinties kodą;
(b) sandoryje nurodytą kainą;
(c) sandorio apimtį;
(d) sandorio sudarymo laiką;
(e) pranešimo apie sandorį laiką;
(f) sandorio kainos žymėjimą;
(g) prekybos vietą, kurioje įvykdytas 
sandoris arba, kitu atveju, kodą „ne 
biržos“;
(h) jei reikia, nuorodą, kad sandoriui 
buvo taikomos tam tikros sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 1193
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT taikytų tinkamas politikos strategijas 
ir priemones, skirtas pagal Reglamento
(ES) Nr. .../... [FPRR] 5 ir 19 straipsnius 
viešai paskelbtai informacijai rinkti, jai 
konsoliduoti į tęstinį elektroninių duomenų 
srautą ir kaip techniškai įmanoma 
anksčiau leisti naudotis informacija viešai, 
esant tinkamoms prekybos sąlygoms, 

Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT taikytų tinkamas politikos strategijas 
ir priemones, skirtas pagal Reglamento
(ES) Nr. .../... [FPRR] 5 ir 19 straipsnius 
viešai paskelbtai informacijai rinkti, jai 
konsoliduoti į tęstinį elektroninių duomenų 
srautą ir realiuoju laiku leisti naudotis 
informacija viešai, esant tinkamoms 
prekybos sąlygoms, įskaitant bent šią 
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įskaitant bent šią informaciją: informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti abejonių, formuluotę „kaip techniškai įmanoma anksčiau“ būtų geriausia 
pakeisti formuluote „realiuoju laiku“. Pastaroji yra FPRD I formuluotė, daugiausia 
vartojama nebiržinės prekybos skaidrumo po sandorio sudarymo taisyklėms, pagal kurias 
didžiausias vėlavimas yra trys minutės, skaičiuojamos kaip realusis laikas tuo atveju, jei 
sandoris buvo sudarytas telefonu.

Pakeitimas 1194
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) jei taikoma, automatizuotą prekybos 
sistemą, kuri sudarė sandorį;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi daug sandorių sudaro ne žmonės, o algoritmai, svarbu turėti galimybę žinoti, koks 
algoritmas buvo taikomas.

Pakeitimas 1195
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) jei sandoris buvo vykdomas ne 
biržoje, sandorio pobūdį;

Or. en
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Pakeitimas 1196
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) jei sandoris buvo skolintos finansinės 
priemonės pardavimas, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 236/2012 
2 straipsnio 1 dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 1197
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus 15 minučių po sandorio 
paskelbimo informacija galima naudotis 
nemokamai. Buveinės valstybė narė 
reikalauja, kad KIJTO gebėtų veiksmingai 
ir nuosekliai paskirstyti tokią informaciją 
užtikrindamas sparčią prieigą prie 
informacijos, nieko nediskriminuodamas ir 
tokiais formatais, kurie būtų lengvai 
prieinami rinkos dalyviams ir kuriais jie 
galėtų lengvai naudotis.

Praėjus 15 minučių po sandorio 
paskelbimo, konsoliduota informacija po 
sandorio sudarymo galima naudotis 
nemokamai – visuomenės informavimo 
tikslais jai netaikomi mokesčiai už 
naudojimąsi duomenimis. KIJT turėtų 
pagrįstomis komercinėmis sąlygomis 
apmokestinti rinkos profesionalų prieigą 
prie informacijos realiuoju laiku. 
Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJTO gebėtų veiksmingai ir nuosekliai 
paskirstyti tokią informaciją užtikrindamas 
sparčią prieigą prie informacijos, nieko 
nediskriminuodamas ir tokiais formatais, 
kurie būtų lengvai prieinami rinkos 
dalyviams ir kuriais jie galėtų lengvai 
naudotis.

Or. en
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Pagrindimas

Praėjus 15 minučių po sandorio paskelbimo, informacija galima naudotis nemokamai. 
Formuluotė turėtų būti pakeista siekiant sudaryti galimybę, kad KIJT būtų mokama už 
apibendrinimo paslaugas. Kadangi duomenų šaltiniai (prekybos vietos) šiuo atveju neimtų 
jokių mokesčių už naudojimąsi duomenimis, galėtų būti pateiktas ekonomiškai labai efektyvus 
sprendimas.

Pakeitimas 1198
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) jei taikoma, automatizuotą prekybos 
sistemą, kuri sudarė sandorį;

Or. en

Pakeitimas 1199
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) jei sandoris buvo vykdomas ne 
biržoje, sandorio pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 1200
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

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

Praėjus 15 minučių po sandorio 
paskelbimo informacija galima naudotis 
nemokamai. Buveinės valstybė narė 
reikalauja, kad KIJT gebėtų veiksmingai ir 
nuosekliai paskirstyti tokią informaciją 
užtikrindamas sparčią prieigą prie 
informacijos, nieko nediskriminuodamas ir 
bendrai pripažintais formatais, kurie būtų 
sąveikūs bei lengvai prieinami rinkos 
dalyviams ir kuriais jie galėtų lengvai 
naudotis.

Praėjus 15 minučių po sandorio 
paskelbimo, konsoliduota informacija po 
sandorio sudarymo galima naudotis 
nemokamai – visuomenės informavimo 
tikslais jai netaikomi mokesčiai už 
naudojimąsi duomenimis. KIJT turėtų 
pagrįstomis komercinėmis sąlygomis 
apmokestinti rinkos profesionalų prieigą 
prie informacijos realiuoju laiku. 
Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT gebėtų veiksmingai ir nuosekliai 
paskirstyti tokią informaciją užtikrindamas 
sparčią prieigą prie informacijos, nieko 
nediskriminuodamas ir bendrai pripažintais 
formatais, kurie būtų sąveikūs bei lengvai 
prieinami rinkos dalyviams ir kuriais jie 
galėtų lengvai naudotis.

Or. en

Pagrindimas

Praėjus 15 minučių po sandorio paskelbimo informacija galima naudotis nemokamai.
Formuluotė turėtų būti pakeista siekiant sudaryti galimybę, kad KIJT būtų mokama už 
agregavimo paslaugas. Kadangi duomenų šaltiniai (prekybos vietos) šiuo atveju neimtų jokių 
mokesčių už naudojimąsi duomenimis, galėtų būti pateiktas ekonomiškai labai efektyvus 
sprendimas.

Pakeitimas 1201
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT užtikrintų, kad teikiamus duomenis 
sudarytų bent reguliuojamų rinkų, DPS, 
OPS ir PSS konsoliduoti duomenys ir jie 
būtų taikomi finansinėms priemonėms,
nurodytoms deleguotuosiuose aktuose 
pagal 8 dalies c punktą.

3. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT užtikrintų, kad teikiamus duomenis 
sudarytų visų reguliuojamų rinkų, DPS, 
OPS ir PSS konsoliduoti duomenys ir jie 
būtų taikomi finansinėms priemonėms,
kurioms taikoma ši direktyva, siekiant 
užtikrinti, kad būtų teikiama visa 
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konsoliduota informacinė juosta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas užtikrinti, kad konkuruojant komerciniams teikėjams būtų parengta visa 
konsoliduota informacinė juosta, yra jiems keliamas reikalavimas konsoliduoti visų 
registruotų PSS duomenis. Taigi visi sandoriai, apie kuriuos pranešama, bus konsoliduoti. 
KIJT ir toliau konkuruos, tačiau investuotojai turės išsamią konsoliduotą informacinę juostą, 
kuri leis jiems pamatyti, ar jų prekybos sandoriai iš tikrųjų buvo įvykdyti geriausiai.

Pakeitimas 1202
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT užtikrintų, kad teikiamus duomenis 
sudarytų bent reguliuojamų rinkų, DPS, 
OPS ir PSS konsoliduoti duomenys ir jie 
būtų taikomi finansinėms priemonėms, 
nurodytoms deleguotuosiuose aktuose 
pagal 8 dalies c punktą.

3. EVPRI reikalauja, kad KIJT užtikrintų, 
kad teikiamus duomenis sudarytų bent 
reguliuojamų rinkų, DPS, OPS ir PSS 
konsoliduoti duomenys ir jie būtų taikomi
visoms finansinėms priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
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should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Pakeitimas 1203
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT užtikrintų, kad teikiamus duomenis 
sudarytų bent reguliuojamų rinkų, DPS, 
OPS ir PSS konsoliduoti duomenys ir jie 
būtų taikomi finansinėms priemonėms, 
nurodytoms deleguotuosiuose aktuose 
pagal 8 dalies c punktą.

3. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
KIJT užtikrintų, kad teikiamus duomenis 
sudarytų bent reguliuojamų rinkų, DPS ir 
PSS konsoliduoti duomenys ir jie būtų 
taikomi finansinėms priemonėms, 
nurodytoms deleguotuosiuose aktuose 
pagal 8 dalies c punktą.

Or. en

Pakeitimas 1204
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis išaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos prieigai prie duomenų 
srautų teikti, kaip minėta 1 ir 2 dalyse.

7. Komisija iki […]* pagal 94 straipsnį 
priima deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis išaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos prieigai prie duomenų 
srautų teikti, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse.

_________________
*OL įrašyti datą: 6 mėnesiai po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos

Or. en
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Pagrindimas

Paaiškinama ir nustatomas terminas, iki kurio Europos Komisija turėtų imtis veiksmų.

Pakeitimas 1205
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis nurodoma:

8. Komisija iki […] pagal 94 straipsnį 
priima deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis nurodoma:

_________________
*OL įrašyti datą: 6 mėnesiai po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama ir nustatomas terminas, iki kurio Europos Komisija turėtų imtis veiksmų.

Pakeitimas 1206
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 8 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) prekybos vietos ir PSS bei finansinės 
priemonės, kurių duomenys turi būti 
pateikti duomenų sraute;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1207
Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 8 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) prekybos vietos ir PSS bei finansinės 
priemonės, kurių duomenys turi būti 
pateikti duomenų sraute;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Pakeitimas 1208
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 8 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kitos priemonės, kuriomis užtikrinama, 
kad skirtingų KIJT paskelbti duomenys 
būtų nuoseklūs ir juos būtų galima 
priskirti ir sutikrinti su panašiais 
duomenimis, gautais iš kitų šaltinių.

(d) kitos priemonės, kuriomis užtikrinama, 
kad skirtingų KIJT paskelbti duomenys 
būtų vienodi.
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Or. en

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlyme galėtų atsispindėti dabartinė rinkos praktika (du labai skirtingi 
duomenų rinkiniai visgi gali derėti vienas su kitu, jei skirtumus galima paaiškinti). Tačiau 
taip nepasiekiama, kad būtų vienas duomenų rinkinys, prie kurio būtų galima prieiti iš įvairių 
šaltinių.  Taigi pakeitimu siekiama šio tikslo.

Pakeitimas 1209
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a. Komisija paskiria vieną bendrą 
Europos KIJT, kuris vykdo sąžiningus ir 
skaidrius viešuosius konkursus. Skirdama 
KIJT, Komisija atsižvelgia į tai, kiek 
kandidatai atitinka šiame straipsnyje 
minimas sąlygas, į jų siūlomų paslaugų 
kokybę ir jų imamą mokestį.
Siekdama užtikrinti, kad viešieji 
konkursai vyktų skaidriai ir sąžiningai, 
EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustatomi 
standartai, kuriuos reikia naudoti 
vykstant viešiesiems konkursams.

Or. en

Pagrindimas

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
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derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Pakeitimas 1210
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

67a straipsnis
Viena bendra konsoliduota duomenų bazė
EVPRI iki […]*pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
nuomonę apie aukštos kokybės, 
konsoliduota ir naudotojui patogia forma 
priimtina kaina pateikiamos informacijos 
po sandorio sudarymo, apimančios visą 
rinką ir viešai paskelbtos pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../...[FPRR] 5  ir 
19 straipsnius, prieinamumą.
Jei EVPRI mano, kad pagal 5 ir 
19 straipsnius viešai paskelbta 
informacija po sandorio sudarymo 
neprieinama arba yra neaukštos kokybės 
ar neapima visos rinkos, EVPRI pateikia 
neigiamą nuomonę.
Jeigu pateikiama neigiama nuomonė, 
Komisija per 3 mėnesius nuo neigiamos 
EVPRI nuomonės gavimo pagal 
94 straipsnį priima deleguotąjį aktą dėl 
priemonių, kuriomis konkrečiai 
nustatomas vieno subjekto, kuris tvarko 
konsoliduotą pagal 5 ir 19 straipsnius 
viešai paskelbtos informacijos po sandorio 
sudarymo juostą.
EVPRI iki […]*pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
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nuomonę apie aukštos kokybės, 
konsoliduota ir naudotojui patogia forma 
priimtina kaina pateikiamos informacijos 
po sandorio sudarymo, apimančios visą 
rinką ir viešai paskelbtos pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../...[FPRR] 9  ir 
20 straipsnius, prieinamumą.
Jei EVPRI mano, kad pagal 9 ir 
20 straipsnius viešai paskelbta 
informacija po sandorio sudarymo 
neprieinama arba yra neaukštos kokybės 
ar neapima visos rinkos, EVPRI pateikia 
neigiamą nuomonę.
Jeigu pateikiama neigiama nuomonė, 
Komisija per 3 mėnesius nuo neigiamos 
EVPRI nuomonės gavimo pagal 
94 straipsnį priima deleguotąjį aktą dėl 
priemonių, kuriomis konkrečiai 
nustatomas vieno subjekto, kuris tvarko 
konsoliduotą pagal 9 ir 20 straipsnius 
viešai paskelbtos informacijos po sandorio 
sudarymo juostą.
_____________________
*OL: prašom įrašyti datą: 6 mėnesiai nuo 
šios direktyvos priėmimo.
*OL: prašom įrašyti datą: 1 metai po šios 
direktyvos taikymo pradžios dienos.

Or. en


