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Pakeitimas 97
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) finansų krizė atskleidė finansų rinkų 
skaidrumo trūkumus. Todėl skaidrumo 
didinimas yra vienas iš bendrų principų, 
kuriuos būtina įgyvendinti siekiant 
sustiprinti finansų sistemą, kaip patvirtinta 
2009 m. balandžio 2 d. Londone 
įvykusiame G20 susitikime patvirtintame 
pareiškime. Siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio finansinių priemonių vidaus 
rinkos veikimo, būtina nauja sistema, kuria 
remiantis būtų galima nustatyti vienodus 
skaidrumo reikalavimus finansinių 
priemonių rinkose sudaromiems 
sandoriams. Šioje sistemoje turėtų būti 
nustatytos išsamios įvairioms finansinėms 
priemonėms taikytinos taisyklės. Ši sistema 
turėtų papildyti 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/39/EB nustatytus 
pavedimams dėl akcijų ir akcijų 
sandoriams keliamus reikalavimus;

(1) pastarųjų metų finansų krizė dar kartą 
įrodė, kad rinkos jokiu būdu nėra 
veiksmingos. Netgi yra priešingai. 
Nepakankamai reguliuojamos rinkos 
dažnai tampa neskaidrios, o dėl to 
atsiranda pernelyg didelė spekuliacija ir 
susidaro ekonomikos burbulai, darantys 
pražūtingą socialinį ir ekonominį poveikį.
Šio persvarstymo tikslas – panaikinti 
žalingą spekuliaciją ir remti santaupų 
skyrimą našioms investicijoms. Skaidrumo 
didinimas yra vienas iš bendrų principų, 
kuriuos būtina įgyvendinti siekiant 
sustiprinti finansų sistemą, kaip patvirtinta 
2009 m. balandžio 2 d. Londone 
įvykusiame G20 susitikime patvirtintame 
pareiškime. Siekiant didesnio skaidrumo ir 
geresnio finansinių priemonių vidaus 
rinkos veikimo, būtina nauja sistema, kuria 
remiantis būtų galima nustatyti vienodus 
skaidrumo reikalavimus finansinių 
priemonių rinkose sudaromiems 
sandoriams. Šioje sistemoje turėtų būti 
nustatytos išsamios įvairioms finansinėms 
priemonėms taikytinos taisyklės. Ši sistema 
turėtų papildyti 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/39/EB nustatytus 
pavedimams dėl akcijų ir akcijų 
sandoriams keliamus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turėtų būti nustatytos artimai 
tarpusavyje susijusios reguliuojamos 
rinkos ir DPS sąvokos, taip įrodant, kad 
jos reiškia tą patį organizuotos prekybos 
funkcionalumą. Į sąvokas neturėtų būti 
įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose 
investicinė įmonė į visus prekybinius 
santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi 
kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp 
pirkėjo ir pardavėjo. Terminas „sistema“ 
apima visas rinkas, kurias sudaro taisyklių 
rinkinys ir prekybos vieta, taip pat ir tas 
rinkas, kurios veikia tik laikantis šių 
taisyklių rinkinio. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS nėra įpareigotos naudoti „techninę“ 
pavedimų suderinimo tvarką. Rinka, 
sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių 
su naryste, leidimu naudoti prekyboje 
priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų 
teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo 
įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, 
yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, 
sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, 
laikomi sudaryti pagal reguliuojamos 
rinkos sistemos arba DPS reikalavimus. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir 
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Reikalavimas, kad
sistemoje interesus apjungtų sistemos 
administratoriaus nustatytos ne savo 
nuožiūra taisyklės, reiškia, kad juos 
apjungia sistemos taisyklės arba sistemos 
protokolai ar vidaus procedūros (įskaitant 
programinę įrangą sudarančias 
procedūras). Sąvoka „ne savo nuožiūra 
nustatytos taisyklės“ reiškia, kad šios 
taisyklės nepalieka DPS administruojančiai 
investicinei įmonei veiksmų laisvės daryti 
įtaką interesų sąveikai. Vadovaujantis 
sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią 
vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros;

(6) reguliuojamos rinkos ir DPS sąvokos
turėtų būti paaiškintos ir išlikti artimai 
tarpusavyje susijusios, taip įrodant, kad jos 
reiškia tą patį organizuotos prekybos 
funkcionalumą. Į sąvokas neturėtų būti 
įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose 
investicinė įmonė į visus prekybinius 
santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi 
kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp 
pirkėjo ir pardavėjo. Terminas „sistema“ 
apima visas rinkas, kurias sudaro taisyklių 
rinkinys ir prekybos vieta, taip pat ir tas 
rinkas, kurios veikia tik laikantis šių 
taisyklių rinkinio. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS nėra įpareigotos naudoti „techninę“ 
pavedimų suderinimo tvarką. Rinka, 
sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių 
su naryste, leidimu naudoti prekyboje 
priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų 
teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo 
įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, 
yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, 
sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, 
laikomi sudaryti pagal reguliuojamos 
rinkos sistemos arba DPS reikalavimus. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir 
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Siekiant pašalinti 
vieną iš pagrindinių pirminėje direktyvoje 
atsiradusių dviprasmybių, į reguliuojamų 
rinkų ir DPS sąvokas nereikėtų įtraukti 
nuorodų į šioms prekybos vietoms 
taikomus reikalavimus. Reikėtų išlaikyti 
tuos pačius šioms dviem prekybos vietoms 
šiuo metu taikomus reikalavimus, tačiau 
juos reikėtų pateikti atskirai nuo sąvokų, 
siekiant užtikrinti, kad į sąvokas būtų 
įtrauktas prekybos funkcionalumas, 
kuriam tada būtų taikomos aiškios 
taisyklės. Vienas iš svarbių reikalavimų 
susijęs su įpareigojimu, kad sistemoje 
interesus apjungtų sistemos 
administratoriaus nustatytos ne savo 
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nuožiūra taisyklės, o tai reiškia, kad juos 
apjungia sistemos taisyklės arba sistemos 
protokolai ar vidaus procedūros (įskaitant 
programinę įrangą sudarančias 
procedūras). Sąvoka „ne savo nuožiūra 
nustatytos taisyklės“ reiškia, kad šios 
taisyklės nepalieka DPS administruojančiai 
investicinei įmonei veiksmų laisvės daryti 
įtaką interesų sąveikai. Vadovaujantis 
sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią 
vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros;

Or. en

Pagrindimas

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Pakeitimas 99
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turėtų būti nustatytos artimai
tarpusavyje susijusios reguliuojamos 
rinkos ir DPS sąvokos, taip įrodant, kad 
jos reiškia tą patį organizuotos prekybos 
funkcionalumą. Į sąvokas neturėtų būti 
įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose 
investicinė įmonė į visus prekybinius 
santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi
kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp 
pirkėjo ir pardavėjo. Terminas „sistema“ 

(6) reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
sąvokos turėtų būti nustatytos, kad apimtų 
organizuotos daugiašalės prekybos 
funkcionalumą. Reguliuojamų rinkų ir 
DPS sąvokos turėtų būti tarpusavyje 
susijusios, taip įrodant, kad jos iš tiesų
reiškia tą pačią organizuotos prekybos
rūšį. OPS sąvoka turėtų būti panaši, 
tačiau ja OPS operatoriui turėtų būti 
suteikiama daugiau lankstumo nustatant 
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apima visas rinkas, kurias sudaro taisyklių 
rinkinys ir prekybos vieta, taip pat ir tas 
rinkas, kurios veikia tik laikantis šių 
taisyklių rinkinio. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS nėra įpareigotos naudoti „techninę“
pavedimų suderinimo tvarką. Rinka, 
sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių 
su naryste, leidimu naudoti prekyboje 
priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų 
teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo 
įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, 
yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, 
sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, 
laikomi sudaryti pagal reguliuojamos 
rinkos sistemos arba DPS reikalavimus. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir 
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Reikalavimas, kad 
sistemoje interesus apjungtų sistemos 
administratoriaus nustatytos ne savo 
nuožiūra taisyklės, reiškia, kad juos 
apjungia sistemos taisyklės arba sistemos 
protokolai ar vidaus procedūros (įskaitant 
programinę įrangą sudarančias 
procedūras). Sąvoka „ne savo nuožiūra 
nustatytos taisyklės“ reiškia, kad šios 
taisyklės nepalieka DPS administruojančiai 
investicinei įmonei veiksmų laisvės daryti 
įtaką interesų sąveikai. Vadovaujantis 
sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, 
kurią vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros;

taisykles ir procedūras, siekiant užtikrinti, 
kad jis galėtų įtraukti visas organizuotos 
daugiašalės prekybos rūšis, kurios 
neatitinka reguliuojamos rinkos ir DPS 
kategorijų. Į sąvokas neturėtų būti 
įtrauktos sistemos, kuriose operatorius 
veikia vadovaudamasis rizikos nekeliančia 
subjekto kompetencija ir yra pirkėjo ir 
pardavėjo tarpininkas. Terminas „sistema“ 
apima visas rinkas, kurias sudaro taisyklių 
rinkinys ir prekybos vieta, taip pat ir tas 
rinkas, kurios veikia tik laikantis šių 
taisyklių rinkinio. Reguliuojamos rinkos,
DPS ir OPS nėra įpareigotos naudoti 
pagrindinę pavedimų žurnalo suderinimo 
tvarką, bet jos gali naudoti kitus 
protokolus dėl prekybos, įskaitant 
sistemas, pagal kurias vartotojai 
kotiruočių gali prašyti kelių tiekėjų. 
Rinka, sudaryta tik iš taisyklių, 
reglamentuojančių su naryste, leidimu 
naudoti prekyboje priemones, prekyba tarp 
narių, ataskaitų teikimu ir, kai taikoma, su 
skaidrumo įpareigojimais susijusius 
dalykus, rinkinio, yra reguliuojama rinka, 
DPS arba OPS, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, o sandoriai, sudaryti 
vadovaujantis šiomis taisyklėmis, laikomi 
sudaryti pagal reguliuojamos rinkos 
sistemos, DPS arba OPS reikalavimus. 
Vadovaujantis sąvokomis, pirkimo ir 
pardavimo interesai turėtų būti sujungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, 
kurią vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir 
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Reguliuojamoms 
rinkoms ir DPS turėtų būti taikomas 
reikalavimas, kad sistemoje interesus 
apjungtų sistemos administratoriaus 
nustatytos ne savo nuožiūra taisyklės, o tai 
reiškia, kad juos apjungia sistemos 
taisyklės arba sistemos protokolai ar vidaus 
procedūros (įskaitant programinę įrangą 
sudarančias procedūras). Šios taisyklės 
nepalieka reguliuojamai rinkai ar DPS 
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administruojančiai investicinei įmonei 
veiksmų laisvės daryti įtaką interesų 
sąveikai;

Or. en

Pagrindimas

Visoms prekybos vietoms – reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS – turėtų būti taikomi 
panašūs aukšto lygio reikalavimai, kuriais reglamentuojama galimybė sudaryti ir vykdyti 
sandorius pasinaudojant sistema. Vis dėlto siekiant sistemoje užtikrinti pakankamai 
lankstumo, kad ji apimtų brokerių kryžminės prekybos sistemas ir tam tikrų prekybos 
standartizuotomis ir likvidžiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis vietų rūšis, OPS 
operatoriams būtina suteikti daugiau lankstumo nustatant taisykles ir procedūras.

Pakeitimas 100
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turėtų būti nustatytos artimai 
tarpusavyje susijusios reguliuojamos 
rinkos ir DPS sąvokos, taip įrodant, kad 
jos reiškia tą patį organizuotos prekybos 
funkcionalumą. Į sąvokas neturėtų būti 
įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose 
investicinė įmonė į visus prekybinius 
santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi 
kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp 
pirkėjo ir pardavėjo. Terminas „sistema“ 
apima visas rinkas, kurias sudaro taisyklių 
rinkinys ir prekybos vieta, taip pat ir tas 
rinkas, kurios veikia tik laikantis šių 
taisyklių rinkinio. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS nėra įpareigotos naudoti „techninę“ 
pavedimų suderinimo tvarką. Rinka, 
sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių 
su naryste, leidimu naudoti prekyboje 
priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų 
teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo 
įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, 
yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, 

(6) reguliuojamos rinkos ir DPS sąvokos
turėtų išlikti artimai tarpusavyje susijusios, 
taip įrodant, kad jos reiškia tą patį 
organizuotos prekybos funkcionalumą. Į 
sąvokas neturėtų būti įtrauktos dvišalės 
sistemos, kuriose investicinė įmonė į visus 
prekybinius santykius įsitraukia savo 
sąskaita, netgi kaip rizikos nekelianti 
sandorio šalis tarp pirkėjo ir pardavėjo. 
Terminas „sistema“ apima visas rinkas, 
kurias sudaro taisyklių rinkinys ir prekybos 
vieta, taip pat ir tas rinkas, kurios veikia tik 
laikantis šių taisyklių rinkinio. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS nėra 
įpareigotos naudoti „techninę“ pavedimų 
suderinimo tvarką. Rinka, sudaryta tik iš 
taisyklių, reglamentuojančių su naryste, 
leidimu naudoti prekyboje priemones, 
prekyba tarp narių, ataskaitų teikimu ir, kai 
taikoma, su skaidrumo įpareigojimais 
susijusius dalykus, rinkinio, yra 
reguliuojama rinka arba DPS, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, 
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sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, 
laikomi sudaryti pagal reguliuojamos 
rinkos sistemos arba DPS reikalavimus. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir 
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Reikalavimas, kad
sistemoje interesus apjungtų sistemos 
administratoriaus nustatytos ne savo 
nuožiūra taisyklės, reiškia, kad juos 
apjungia sistemos taisyklės arba sistemos 
protokolai ar vidaus procedūros (įskaitant 
programinę įrangą sudarančias 
procedūras). Sąvoka „ne savo nuožiūra 
nustatytos taisyklės“ reiškia, kad šios 
taisyklės nepalieka DPS administruojančiai 
investicinei įmonei veiksmų laisvės daryti 
įtaką interesų sąveikai. Vadovaujantis 
sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią 
vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros;

sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, 
laikomi sudaryti pagal reguliuojamos 
rinkos sistemos arba DPS reikalavimus. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Siekiant, kad 
reguliuojamų rinkų ir DPS prekybos 
funkcionalumas būtų aiškus, 
reguliuojamų rinkų ir DPS sąvokoms 
reikėtų taikyti aiškias taisykles. Todėl 
prekybos vietų rūšims taikomus 
reikalavimus reikėtų pateikti atskirai.
Reikalavimai, kuriuos reikia pateikti 
atskirai, susiję su įpareigojimu, kad
sistemoje interesus apjungtų sistemos 
administratoriaus nustatytos ne savo 
nuožiūra taisyklės, o tai reiškia, kad juos 
apjungia sistemos taisyklės arba sistemos 
protokolai ar vidaus procedūros (įskaitant 
programinę įrangą sudarančias 
procedūras). Sąvoka „ne savo nuožiūra 
nustatytos taisyklės“ reiškia, kad šios 
taisyklės nepalieka DPS administruojančiai 
investicinei įmonei veiksmų laisvės daryti 
įtaką interesų sąveikai. Vadovaujantis 
sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią 
vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros;

Or. en

Pagrindimas

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.
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Pakeitimas 101
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turėtų būti nustatytos artimai 
tarpusavyje susijusios reguliuojamos rinkos 
ir DPS sąvokos, taip įrodant, kad jos 
reiškia tą patį organizuotos prekybos 
funkcionalumą. Į sąvokas neturėtų būti 
įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose 
investicinė įmonė į visus prekybinius 
santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi 
kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp 
pirkėjo ir pardavėjo. Terminas „sistema“ 
apima visas rinkas, kurias sudaro taisyklių 
rinkinys ir prekybos vieta, taip pat ir tas 
rinkas, kurios veikia tik laikantis šių 
taisyklių rinkinio. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS nėra įpareigotos naudoti „techninę“ 
pavedimų suderinimo tvarką. Rinka, 
sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių 
su naryste, leidimu naudoti prekyboje 
priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų 
teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo 
įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, 
yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, 
sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, 
laikomi sudaryti pagal reguliuojamos 
rinkos sistemos arba DPS reikalavimus. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir 
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Reikalavimas, kad 
sistemoje interesus apjungtų sistemos 
administratoriaus nustatytos ne savo 
nuožiūra taisyklės, reiškia, kad juos 
apjungia sistemos taisyklės arba sistemos 
protokolai ar vidaus procedūros (įskaitant 
programinę įrangą sudarančias 
procedūras). Sąvoka „ne savo nuožiūra 
nustatytos taisyklės“ reiškia, kad šios 
taisyklės nepalieka DPS administruojančiai 
investicinei įmonei veiksmų laisvės daryti 

(6) turėtų būti paaiškintos artimai 
tarpusavyje susijusios reguliuojamos rinkos 
ir DPS sąvokos, taip įrodant, kad jos
reiškia tą patį organizuotos prekybos 
funkcionalumą. Į sąvokas neturėtų būti 
įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose 
investicinė įmonė į visus prekybinius 
santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi 
kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp 
pirkėjo ir pardavėjo. Terminas „sistema“ 
apima visas rinkas, kurias sudaro taisyklių 
rinkinys ir prekybos vieta, taip pat ir tas 
rinkas, kurios veikia tik laikantis šių 
taisyklių rinkinio. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS nėra įpareigotos naudoti „techninę“ 
pavedimų suderinimo tvarką. Rinka, 
sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių 
su naryste, leidimu naudoti prekyboje 
priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų 
teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo 
įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, 
yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, o sandoriai, 
sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, 
laikomi sudaryti pagal reguliuojamos 
rinkos sistemos arba DPS reikalavimus. 
Terminas „pirkimo ir pardavimo interesai“ 
turėtų būti suprantamas plačiąja prasme ir 
apimti pavedimus, kainos nustatymą ir 
interesų nurodymus. Vienas iš svarbių 
reikalavimų susijęs su įpareigojimu, kad 
sistemoje interesus apjungtų sistemos 
administratoriaus nustatytos ne savo 
nuožiūra taisyklės, o tai reiškia, kad juos 
apjungia sistemos taisyklės arba sistemos 
protokolai ar vidaus procedūros (įskaitant 
programinę įrangą sudarančias 
procedūras). Sąvoka „ne savo nuožiūra 
nustatytos taisyklės“ reiškia, kad šios 
taisyklės nepalieka DPS administruojančiai 
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įtaką interesų sąveikai. Vadovaujantis 
sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią 
vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros;

investicinei įmonei veiksmų laisvės daryti 
įtaką interesų sąveikai. Vadovaujantis 
sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti 
taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią 
vykdant taikomos sistemos taisyklės, 
sistemos protokolai ar vidaus procedūros;

Or. en

Pakeitimas 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS) – kategoriją. Ši naujoji
kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų 
visas dabartines ir būsimas organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis, neatitinkančias 
dabartinių prekybos vietų funkcijų arba 
reguliavimo specifikacijų. Todėl reikėtų 
taikyti atitinkamus organizavimo 
reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais 
remiamas veiksmingas kainų atskleidimas. 
Naujoji kategorija apima brokerių 
kryžminės prekybos sistemas, kurias 
galima apibūdinti kaip investicinės įmonės, 
kuri klientų pavedimus vykdo kitų klientų 
pavedimų pagrindu, valdomas vidines 
elektroninio derinimo sistemas. Naujoji 
kategorija apima ir sistemas, atitinkančias 
prekybos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, kurios tinkamos tarpuskaitai 
ir yra pakankamai likvidžios, reikalavimus.
Ji neapima priemonių, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės, 
saugesnės, veiksmingesnės ir būtų 
suvienodintos įvairioms prekybos vietoms, 
kuriose siūlomos prekybos paslaugos, 
taikomos sąlygos, būtina patikslinti 
dabartines prekybos vietų kategorijas taip, 
kad visai funkciniu požiūriu vienodai 
prekybai būtų taikomos tokios pačios 
taisyklės. Reikėtų paaiškinti visas 
pagrindines dviprasmiškumo priežastis, 
kad dabartinės prekybos vietos šiuo metu 
ir ateityje apimtų visas organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis. Todėl reikėtų taikyti 
vienodus organizavimo reikalavimus ir 
skaidrumo taisykles, kuriais remiamas 
veiksmingas kainų atskleidimas, taip pat 
vienodas taisykles, kuriomis siekiama 
užtikrinti objektyvią, su ne savo nuožiūra
vykdomais sandoriais susijusią ir 
nediskriminacinę galimybę naudotis 
prekybos vietomis. Paaiškinant 
reguliuojamų rinkų, DPS ir finansinio 
tarpininko, nuolat vykdančio klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, sąvokas reikėtų užtikrinti, kad 
brokerių kryžminės prekybos sistemos, 
kurias galima apibūdinti kaip investicinės 
įmonės, kuri klientų pavedimus vykdo kitų 
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pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos;

klientų pavedimų pagrindu, valdomas 
vidines elektroninio derinimo sistemas, 
būtų reguliuojamos kaip DPS arba 
finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, atsižvelgiant į jų 
prekybos funkcionalumą. Patikslintos 
reguliuojamų rinkų, DPS ir finansinių 
tarpininkų, nuolat vykdančių klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, sąvokos turėtų apimti ir sistemas, 
atitinkančias prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kurios 
tinkamos tarpuskaitai ir yra pakankamai 
likvidžios, reikalavimus. Kita vertus, jos 
neapima priemonių, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos, ir kurios toliau turėtų būti
apibrėžiamos kaip nebiržinė prekyba; 
(Šis pakeitimas (t. y. OPS išbraukimas) 
taikomas visam dokumento tekstui. Jį 
priėmus atitinkamus pakeitimus reikės 
padaryti visame tekste, įskaitant 
2 straipsnyje pateiktą apibrėžtį.)

Or. en

Pagrindimas

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
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keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Pakeitimas 103
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS) – kategoriją. Ši naujoji 
kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų 
visas dabartines ir būsimas organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis, neatitinkančias 
dabartinių prekybos vietų funkcijų arba 
reguliavimo specifikacijų. Todėl reikėtų 
taikyti atitinkamus organizavimo 
reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais 
remiamas veiksmingas kainų atskleidimas. 
Naujoji kategorija apima brokerių 
kryžminės prekybos sistemas, kurias 
galima apibūdinti kaip investicinės įmonės, 
kuri klientų pavedimus vykdo kitų klientų 
pavedimų pagrindu, valdomas vidines 
elektroninio derinimo sistemas. Naujoji 
kategorija apima ir sistemas, atitinkančias 
prekybos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, kurios tinkamos tarpuskaitai 
ir yra pakankamai likvidžios, reikalavimus. 
Ji neapima priemonių, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos daugiašalės 
prekybos paslaugos, taikomos sąlygos, 
būtina nustatyti naują – organizuotos 
prekybos sistemos (OPS) – kategoriją. Ši 
naujoji kategorija apibrėžiama plačiai, kad 
apimtų visas dabartines ir būsimas 
organizuoto pavedimų vykdymo ir 
prekybos organizavimo rūšis, 
neatitinkančias dabartinių prekybos vietų 
funkcijų arba reguliavimo specifikacijų. 
Todėl reikėtų taikyti atitinkamus 
organizavimo reikalavimus ir skaidrumo 
taisykles, kuriais remiamas veiksmingas 
kainų atskleidimas. Naujoji kategorija 
apima brokerių kryžminės prekybos 
sistemas, kurias galima apibūdinti kaip 
investicinės įmonės, kuri klientų 
pavedimus vykdo kitų klientų pavedimų 
pagrindu arba už nuosavas lėšas, 
valdomas vidines elektroninio derinimo 
sistemas, kai siekiama, kuo didesnės 
naudos sistemos naudotojams. Naujoji 
kategorija apima ir tas sistemas, kurios 
turėtų atitikti prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kurios 
tinkamos tarpuskaitai ir yra pakankamai 
likvidžios, reikalavimus, tačiau kurios 
neatitinka apibrėžtų dabartinių prekybos 
vietų ypatybių. Ji neapima priemonių, 
kurios nėra tikros sandorių vykdymo arba 
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elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos;

prekybos organizavimo toje sistemoje 
priemonės, tokių kaip skelbimų lentos 
pirkimo ir pardavimo interesams skelbti, 
kiti subjektai, jungiantys ar telkiantys 
galimus pirkimo ir pardavimo interesus, 
arba elektroninės poprekybinio 
patvirtinimo paslaugos;

Or. en

Pagrindimas

Dėl reikalavimo standartizuotomis, likvidžiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
prekiauti tik prekybos vietose pažymėtina, kad būtina užtikrinti atitinkamą prekybos vietų 
įvairovę. Kai kurioms prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis vietoms jau suteikti 
leidimai ir jos reguliuojamos kaip DPS. Tai turėtų išlikti įgyvendinus FPRD ir (arba) FPRR. 
OPS kategorija turėtų apimti visas kitas organizuotos daugiašalės prekybos rūšis, kurios 
būtinos puikiai veikiančiai ir veiksmingai rinkai remti.

Pakeitimas 104
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS) – kategoriją. Ši naujoji 
kategorija apibrėžiama plačiai, kad 
apimtų visas dabartines ir būsimas 
organizuoto pavedimų vykdymo ir 
prekybos organizavimo rūšis, 
neatitinkančias dabartinių prekybos vietų 
funkcijų arba reguliavimo specifikacijų. 
Todėl reikėtų taikyti atitinkamus 
organizavimo reikalavimus ir skaidrumo 
taisykles, kuriais remiamas veiksmingas 
kainų atskleidimas. Naujoji kategorija 
apima brokerių kryžminės prekybos 
sistemas, kurias galima apibūdinti kaip 
investicinės įmonės, kuri klientų 

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
veiksmingesnės ir kad būtų suvienodintos 
įvairioms prekybos vietoms, kuriose 
siūlomos prekybos paslaugos, taikomos 
sąlygos, būtina paaiškinti, kad prekybos 
vietoms, kuriose vykdoma ta pati veikla, 
turi būti taikomos tokios pačios taisyklės.
Dabartinės prekybos vietos šiuo metu ir 
ateityje turėtų apimti organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis. Todėl kai kuriuos 
organizavimo reikalavimus ir skaidrumo 
taisykles, kuriais remiamas veiksmingas 
kainų atskleidimas, reikėtų taikyti 
prekybos vietose, kuriose numatomos 
vienodos skaidrumo, ne savo nuožiūra 
vykdomų sandorių, nediskriminacinės 
galimybės naudotis ir visapusiškos rinkos 
priežiūros taisyklės. Reguliuojamų rinkų, 
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pavedimus vykdo kitų klientų pavedimų 
pagrindu, valdomas vidines elektroninio 
derinimo sistemas. Naujoji kategorija 
apima ir sistemas, atitinkančias prekybos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios tinkamos tarpuskaitai ir yra 
pakankamai likvidžios, reikalavimus. Ji 
neapima priemonių, kurios nėra tikros
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos;

DPS ir finansinio tarpininko, nuolat 
vykdančio klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, sąvokomis 
reikėtų užtikrinti, kad brokerių kryžminės 
prekybos sistemos, kurias galima 
apibūdinti kaip investicinės įmonės, kuri 
klientų pavedimus vykdo kitų klientų 
pavedimų pagrindu, valdomas vidines 
elektroninio derinimo sistemas, būtų 
reguliuojamos kaip DPS arba finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, atsižvelgiant į jų prekybos 
funkcionalumą (t. y. daugiašalį arba 
dvišalį). Naujosios reguliuojamų rinkų, 
DPS ir finansinių tarpininkų, nuolat 
vykdančių klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, sąvokos turėtų 
apimti ir sistemas, atitinkančias prekybos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios tinkamos tarpuskaitai ir yra 
pakankamai likvidžios, reikalavimus. Vis 
dėlto priemonės, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos, ir toliau turėtų būti 
apibrėžiamos kaip nebiržinė prekyba;

Or. en

Pagrindimas

Visoms prekybos vietoms, kurias naudoja rinkos operatoriai ar investicinės įmonės, turėtų 
būti taikomos tokios pačios taisyklės, įskaitant skaidrumo, ne savo nuožiūra vykdomų 
sandorių, nediskriminacinės galimybės naudotis ir visapusiškos rinkos priežiūros taisykles. 
Rinka, kurioje pavienėms prekybos vietoms netaikomos tokios pačios taisyklės, visų pirma ne 
savo nuožiūra vykdomų sandorių taisyklės, kels pavojų sandorių kainodaros procesui ir 
investuotojų apsaugai.

Pakeitimas 105
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS) – kategoriją. Ši naujoji 
kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų 
visas dabartines ir būsimas organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis, neatitinkančias 
dabartinių prekybos vietų funkcijų arba 
reguliavimo specifikacijų. Todėl reikėtų 
taikyti atitinkamus organizavimo 
reikalavimus ir skaidrumo taisykles, 
kuriais remiamas veiksmingas kainų 
atskleidimas. Naujoji kategorija apima
brokerių kryžminės prekybos sistemas, 
kurias galima apibūdinti kaip investicinės 
įmonės, kuri klientų pavedimus vykdo kitų 
klientų pavedimų pagrindu, valdomas 
vidines elektroninio derinimo sistemas. 
Naujoji kategorija apima ir sistemas, 
atitinkančias prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kurios 
tinkamos tarpuskaitai ir yra pakankamai 
likvidžios, reikalavimus. Ji neapima 
priemonių, kurios nėra tikros sandorių 
vykdymo arba prekybos organizavimo toje 
sistemoje priemonės, tokių kaip skelbimų 
lentos pirkimo ir pardavimo interesams 
skelbti, kiti subjektai, jungiantys ar 
telkiantys galimus pirkimo ir pardavimo 
interesus, arba elektroninės poprekybinio 
patvirtinimo paslaugos;

(7) kad Europos rinkos būtų 
veiksmingesnės ir skaidresnės ir būtų 
suvienodintos įvairioms prekybos vietoms, 
kuriose siūlomos prekybos paslaugos, 
taikomos sąlygos, būtina paaiškinti, kad 
prekybos vietoms, kuriose vykdoma ta pati 
veikla, taikomos tokios pačios taisyklės.
Dabartinės prekybos vietos turėtų apimti 
visas organizuoto pavedimų vykdymo ir 
prekybos organizavimo rūšis. Prekybai turi 
būti taikomos tinkamos rinkos taisyklės 
(t. y., skaidrumo, ne savo nuožiūra 
vykdomų sandorių, nediskriminacinės 
galimybės naudotis ir visapusiškos rinkos 
priežiūros taisyklės). Todėl organizavimo 
reikalavimai ir skaidrumo taisyklės, kuriais 
remiamas veiksmingas kainų atskleidimas, 
turėtų būti tokie patys ir jiems turėtų būti 
taikomos tinkamos rinkos taisyklės. 
Paaiškinant reguliuojamos rinkos, DPS ir 
finansinio tarpininko, nuolat vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, sąvokas reikėtų 
užtikrinti, kad brokerių kryžminės 
prekybos sistemos, kurias galima 
apibūdinti kaip investicinės įmonės, kuri 
klientų pavedimus vykdo kitų klientų 
pavedimų pagrindu, valdomas vidines 
elektroninio derinimo sistemas, būtų 
reguliuojamos kaip DPS arba finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, atsižvelgiant į tai, ar jie atitinkamai 
vykdo daugiašalę ar dvišalę prekybą. 
Patikslintos reguliuojamų rinkų, DPS ir 
finansinių tarpininkų, nuolat vykdančių 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, sąvokos turėtų apimti ir
sistemas, atitinkančias prekybos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios tinkamos tarpuskaitai ir yra 
pakankamai likvidžios, reikalavimus. Kita 
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vertus, priemonėmis, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos, ir toliau turėtų būti 
prekiaujama ne biržoje;

Or. en

Pakeitimas 106
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS) – kategoriją. Ši naujoji 
kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų 
visas dabartines ir būsimas organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis, neatitinkančias
dabartinių prekybos vietų funkcijų arba 
reguliavimo specifikacijų. Todėl reikėtų 
taikyti atitinkamus organizavimo 
reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais 
remiamas veiksmingas kainų atskleidimas.
Naujoji kategorija apima brokerių 
kryžminės prekybos sistemas, kurias 
galima apibūdinti kaip investicinės 
įmonės, kuri klientų pavedimus vykdo kitų 
klientų pavedimų pagrindu, valdomas 
vidines elektroninio derinimo sistemas. 
Naujoji kategorija apima ir sistemas, 
atitinkančias prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kurios 

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS) – kategoriją. Ši naujoji 
kategorija apibrėžiama taip, kad apimtų tik 
tuos atvejus, kai manoma, jog dabartinės 
kategorijos parengtos netinkamai. Todėl 
reikėtų taikyti atitinkamus organizavimo 
reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais 
remiamas veiksmingas kainų atskleidimas. 
Ji neapima priemonių, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos;
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tinkamos tarpuskaitai ir yra pakankamai 
likvidžios, reikalavimus. Ji neapima 
priemonių, kurios nėra tikros sandorių 
vykdymo arba prekybos organizavimo toje 
sistemoje priemonės, tokių kaip skelbimų 
lentos pirkimo ir pardavimo interesams 
skelbti, kiti subjektai, jungiantys ar 
telkiantys galimus pirkimo ir pardavimo 
interesus, arba elektroninės poprekybinio 
patvirtinimo paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 107
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) vidaus pavedimų suderinimo tvarkos 
sistemoms ir veiksmams, kuriems 
netaikomos skaidrumo iki sandorio 
sudarymo taisyklės, leidimus turi išduoti 
kompetentinga valdžios institucija. Ši 
institucija turi atidžiai prižiūrėti, kad nei 
vienas sistemos dalyvis nebūtų 
privilegijuotas informavimo apie 
pavedimus ar jų vykdymo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 108
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) siekiant užtikrinti kainodaros kokybę 
akcijų rinkose, reikėtų numatyti, kad 
pavedimų suderinimo tvarka, kuriai 
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netaikoma skaidrumo iki sandorio 
sudarymo sistema, neapimtų per didelio 
pavedimų skaičiaus, palyginti su bendru 
rinkos kiekiu. Šiuo tikslu reikėtų 
uždrausti sujungti tarpusavyje tokias 
sistemas ir numatyti, kad nuo tam tikros 
ribos šios sistemos privalės įgyti DPS arba 
prireikus reguliuojamų rinkų statusą. 
EVPRI turėtų parengti techninius 
standartus ir nustatyti šią ribą;

Or. fr

Pakeitimas 109
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) vidaus pavedimų suderinimo tvarka –
elektroninė pavedimų suderinimo sistema 
su panašiomis akcijomis ir vertybiniais 
popieriais, naudojamais investicinėje 
įmonėje, siekiant sudaryti sąlygas 
klientams vykdyti apsikeitimo sandorius ir 
prireikus sandorius savo sąskaita;

Or. fr

Pakeitimas 110
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 
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ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam 
tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus 
vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje OPS sudarytiems sandoriams 
turėtų būti taikomi verslo etikos, 
optimalaus sandorių vykdymo ir klientų 
pavedimų tvarkymo įpareigojimai. Tačiau 
OPS yra tikra prekybos platforma, todėl 
platformos operatorius turėtų būti 
nešališkas. Todėl OPS operatoriui neturėtų 
būti leista OPS vykdyti jokio kelių trečiųjų 
asmenų pirkimo ir pardavimo interesų, 
įskaitant šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas. 
Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta 
teisė jų valdomoje OPS veikti kaip 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto;

ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam 
tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus 
vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje OPS sudarytiems sandoriams 
turėtų būti taikomi verslo etikos, 
optimalaus sandorių vykdymo ir klientų 
pavedimų tvarkymo įpareigojimai. Tačiau 
OPS yra tikra prekybos platforma, todėl 
platformos operatorius turėtų būti 
nešališkas. Todėl OPS operatoriui neturėtų 
būti leista OPS vykdyti jokio kelių trečiųjų 
asmenų pirkimo ir pardavimo interesų, 
įskaitant šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas, 
jeigu jis nėra susijęs su įmonės rinkos 
kūrimo veikla. Todėl jiems taip pat 
neturėtų būti suteikta teisė jų valdomoje 
OPS veikti kaip finansiniams tarpininkams, 
nuolat vykdantiems klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto. Taigi OPS 
operatoriui turėtų būti taikomi tokie patys 
įpareigojimai, susiję su patikimu galimų 
interesų konfliktų valdymu, kaip ir DPS 
operatoriui. Remdamasis šiais 
įpareigojimais, OPS operatorius turėtų 
užtikrinti, kad OPS veikla ir bet kuri 
prekybos savo sąskaita veikla būtų 
atskirtos, siekiant užtikrinti sąžiningą, 
tinkamą ir veiksmingą kelių trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesų sąveiką 
sistemoje (įskaitant su operatoriaus 
nuosavomis lėšomis susijusius interesus);

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu OPS reikalaujama nustatyti patikimas interesų konfliktų valdymo priemones, 
kurios šiuo metu taikomos DPS. Būtina, kad OPS operatorius, vykdydamas klientų pavedimus 
už savo nuosavas lėšas, išliktų nešališkas ir, kadangi manoma, jog galiojančios DPS konfliktų 
valdymo priemonės yra veiksmingos, tokius pačius reikalavimus reikėtų numatyti ir OPS.

Pakeitimas 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujoji organizuotos prekybos 
sistemos kategorija papildys dabartines 
prekybos vietų rūšis. Reguliuojamoms
rinkoms ir daugiašalės prekybos 
sistemoms būdingi ne savo nuožiūra 
vykdomi sandoriai, o OPS operatoriui 
turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų 
laisvė spręsti, kaip bus vykdomas 
sandoris. Dėl šios priežasties investicinės 
įmonės ar rinkos operatoriaus valdomoje 
OPS sudarytiems sandoriams turėtų būti 
taikomi verslo etikos, optimalaus sandorių 
vykdymo ir klientų pavedimų tvarkymo 
įpareigojimai. Tačiau OPS yra tikra 
prekybos platforma, todėl platformos 
operatorius turėtų būti nešališkas. Todėl 
OPS operatoriui neturėtų būti leista OPS 
vykdyti jokio kelių trečiųjų asmenų 
pirkimo ir pardavimo interesų, įskaitant 
šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas.
Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta 
teisė jų valdomoje OPS veikti kaip 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto;

(8) būtina paaiškinti dabartines prekybos 
vietų rūšis, siekiant užtikrinti, kad visai 
daugiašalės ir dvišalės prekybos veiklai 
būtų taikomos tokios pačios taisyklės. 
Visų pirma paaiškinant reguliuojamų 
rinkų ir daugiašalės prekybos sistemų 
sąvokas ir šioms rinkoms bei sistemoms 
taikomą tvarką reikėtų patikslinti, kad 
šiose abiejose prekybos vietose sandoriai 
turi būti vykdomi ne savo nuožiūra. Ne 
savo nuožiūra vykdomi sandoriai 
reguliuojamoje rinkoje arba DPS yra 
visiškai atskirti nuo vartotojams numatytų 
reikalavimų, kurie taikomi tarpininkams 
vykdant klientų pavedimus, arba šie 
sandoriai šiuos reikalavimus papildo. Dėl 
šios priežasties investicinės įmonės ar 
rinkos operatoriaus valdomoje 
reguliuojamoje rinkoje ar DPS 
sudarytiems sandoriams ir toliau turėtų 
būti taikomi verslo etikos, optimalaus 
sandorių vykdymo ir klientų pavedimų 
tvarkymo įpareigojimai. Tačiau rinkai 
numatytos reglamentuojamo pobūdžio 
prievolės, susijusios su prekybos vietos
naudojimu, ir tarpininkams taikomos 
klientams numatytos prievolės skiriasi, 
todėl abiem prekybos vietoms ir toliau turi 
būti taikomas reikalavimas ne savo 
nuožiūra vykdyti sandorius;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai yra pagrindinis ES rinkų reguliavimo 
aspektas, kurio negalima nepaisyti. Įsigaliojus šiam pakeitimui bus užtikrinama, kad visose 
daugiašalės prekybos vietose, ar tai būtų reguliuojama rinka, ar DPS, sandoriai ir toliau būtų 
vykdomi ne savo nuožiūra.
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Pakeitimas 112
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 
ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam 
tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus 
vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje OPS sudarytiems sandoriams 
turėtų būti taikomi verslo etikos, 
optimalaus sandorių vykdymo ir klientų 
pavedimų tvarkymo įpareigojimai. Tačiau 
OPS yra tikra prekybos platforma, todėl 
platformos operatorius turėtų būti 
nešališkas. Todėl OPS operatoriui 
neturėtų būti leista OPS vykdyti jokio 
kelių trečiųjų asmenų pirkimo ir 
pardavimo interesų, įskaitant šioje 
sistemoje suderintus klientų pavedimus, 
sandorio už nuosavas lėšas. Todėl jiems 
taip pat neturėtų būti suteikta teisė jų 
valdomoje OPS veikti kaip finansiniams 
tarpininkams, nuolat vykdantiems klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto;

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 
ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam 
tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus 
vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje OPS sudarytiems sandoriams 
turėtų būti taikomi verslo etikos, 
optimalaus sandorių vykdymo ir klientų 
pavedimų tvarkymo įpareigojimai. Tačiau 
OPS yra tikra prekybos platforma, todėl 
platformos operatorius turėtų būti 
nešališkas. Todėl jam neturėtų būti 
suteikta teisė jo valdomoje OPS veikti kaip 
finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto. Tam tikromis 
aplinkybėmis OPS turėtų būti sudarytos 
sąlygos naudoti savo lėšas, siekiant 
sudaryti palankesnes sąlygas klientų 
pavedimams vykdyti, visų pirma mažiau 
likvidžiose rinkose ir tose rinkose, kuriose 
yra mažiau rinkos dalyvių. Tai visų pirma 
taikytina ne nuosavybės vertybinių 
popierių rinkose;

Or. en

Pagrindimas

Kad OPS veiktų, būtina, kad investicinė įmonė naudotų savo nuosavas lėšas, nes 
perkančiosios įmonės nenori būti viena kitos sandorio šalys, taip procesui keldamos 
papildomą nepriimtiną riziką. Todėl OPS operatoriui turi būti suteikta galimybė naudoti savo 
lėšas, kad sudarytų palankias sąlygas klientų prekybai ir atitinkamai pašalintų riziką, 
kylančią vykdant kliento pavedimą.
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Pakeitimas 113
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujoji organizuotos prekybos 
sistemos kategorija papildys dabartines 
prekybos vietų rūšis. Reguliuojamoms
rinkoms ir daugiašalės prekybos 
sistemoms būdingi ne savo nuožiūra 
vykdomi sandoriai, o OPS operatoriui 
turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų 
laisvė spręsti, kaip bus vykdomas 
sandoris. Dėl šios priežasties investicinės 
įmonės ar rinkos operatoriaus valdomoje 
OPS sudarytiems sandoriams turėtų būti 
taikomi verslo etikos, optimalaus sandorių 
vykdymo ir klientų pavedimų tvarkymo 
įpareigojimai. Tačiau OPS yra tikra 
prekybos platforma, todėl platformos 
operatorius turėtų būti nešališkas. Todėl 
OPS operatoriui neturėtų būti leista OPS 
vykdyti jokio kelių trečiųjų asmenų 
pirkimo ir pardavimo interesų, įskaitant 
šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas.
Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta 
teisė jų valdomoje OPS veikti kaip 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto;

(8) būtina paaiškinti dabartines prekybos 
vietų rūšis, siekiant užtikrinti, kad tai 
pačiai prekybos veiklai būtų taikomos 
tokios pačios taisyklės. Visų pirma 
paaiškinant reguliuojamų rinkų ir 
daugiašalės prekybos sistemų sąvokas 
reikėtų patikslinti, kad ne savo nuožiūra 
vykdomi sandoriai reguliuojamoje rinkoje 
arba DPS yra visiškai atskirti nuo 
vartotojams numatytų reikalavimų, kurie 
taikomi tarpininkams vykdant klientų 
pavedimus, arba šie sandoriai šiuos 
reikalavimus papildo. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje reguliuojamoje rinkoje ar DPS 
sudarytiems sandoriams ir toliau turėtų 
būti taikomi verslo etikos, optimalaus 
sandorių vykdymo ir klientų pavedimų 
tvarkymo įpareigojimai. Tačiau rinkai 
numatytos reglamentuojamo pobūdžio 
prievolės, susijusios su prekybos vietos 
naudojimu, ir tarpininkui taikomos 
klientams numatytos prievolės skiriasi, 
todėl abiem prekybos vietoms ir toliau turi 
būti taikomas reikalavimas sandorius 
vykdyti ne savo nuožiūra;

Or. en

Pagrindimas

Visoms prekybos vietoms, kurias naudoja rinkos operatoriai ar investicinės įmonės, turėtų 
būti taikomos tokios pačios taisyklės, įskaitant skaidrumo, ne savo nuožiūra vykdomų 
sandorių, nediskriminacinės galimybės naudotis ir visapusiškos rinkos priežiūros taisykles. 
Rinka, kurioje pavienėms prekybos vietoms netaikomos tokios pačios taisyklės, visų pirma ne 
savo nuožiūra vykdomų sandorių taisyklės, kels pavojų sandorių kainodaros procesui ir 
investuotojų apsaugai.
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Pakeitimas 114
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 
ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam 
tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus 
vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje OPS sudarytiems sandoriams 
turėtų būti taikomi verslo etikos, 
optimalaus sandorių vykdymo ir klientų 
pavedimų tvarkymo įpareigojimai. Tačiau 
OPS yra tikra prekybos platforma, todėl 
platformos operatorius turėtų būti 
nešališkas. Todėl OPS operatoriui neturėtų 
būti leista OPS vykdyti jokio kelių trečiųjų 
asmenų pirkimo ir pardavimo interesų, 
įskaitant šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas.
Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta 
teisė jų valdomoje OPS veikti kaip 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto;

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 
ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam 
tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus 
vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje OPS sudarytiems sandoriams 
turėtų būti taikomi verslo etikos, įskaitant 
konfliktų valdymo, optimalaus sandorių 
vykdymo ir klientų pavedimų tvarkymo 
įpareigojimai. Tačiau OPS yra tikra 
prekybos platforma, todėl platformos 
operatorius turėtų būti nešališkas. Todėl 
OPS operatoriui neturėtų būti leista OPS 
vykdyti jokio kelių trečiųjų asmenų 
pirkimo ir pardavimo interesų, įskaitant 
šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas, 
išskyrus tuos atvejus, kai nuosavos lėšos 
naudojamas siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas klientų pavedimams vykdyti; 

Or. en

Pakeitimas 115
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujoji organizuotos prekybos 
sistemos kategorija papildys dabartines 

(8) būtina paaiškinti dabartines 
reguliuojamų rinkų, DPS ir finansinių 
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prekybos vietų rūšis. Reguliuojamoms
rinkoms ir daugiašalės prekybos 
sistemoms būdingi ne savo nuožiūra
vykdomi sandoriai, o OPS operatoriui 
turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų 
laisvė spręsti, kaip bus vykdomas 
sandoris. Dėl šios priežasties investicinės 
įmonės ar rinkos operatoriaus valdomoje 
OPS sudarytiems sandoriams turėtų būti 
taikomi verslo etikos, optimalaus sandorių 
vykdymo ir klientų pavedimų tvarkymo 
įpareigojimai. Tačiau OPS yra tikra 
prekybos platforma, todėl platformos 
operatorius turėtų būti nešališkas. Todėl 
OPS operatoriui neturėtų būti leista OPS 
vykdyti jokio kelių trečiųjų asmenų 
pirkimo ir pardavimo interesų, įskaitant 
šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas.
Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta 
teisė jų valdomoje OPS veikti kaip 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto;

tarpininkų, nuolat vykdančių klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, prekybos vietų rūšis siekiant 
užtikrinti, kad visai daugiašalės ir dvišalės 
prekybos veiklai būtų taikomos tokios 
pačios taisyklės. Visų pirma paaiškinant 
reguliuojamų rinkų ir daugiašalės 
prekybos sistemų sąvokas ir šioms 
rinkoms bei sistemoms taikomą tvarką 
reikėtų patikslinti, kad šiose abiejose 
prekybos vietose sandoriai turi būti 
vykdomi ne savo nuožiūra. Dėl šios 
priežasties investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdomoje reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS sudarytiems sandoriams, 
be kitų rinkai numatytų taisyklių, ir toliau 
turėtų būti taikomi verslo etikos, 
optimalaus sandorių vykdymo ir klientų 
pavedimų tvarkymo įpareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 116
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 
ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam 
tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus 
vykdomas sandoris. Dėl šios priežasties 
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdomoje OPS sudarytiems sandoriams 
turėtų būti taikomi verslo etikos, 

(8) naujoji organizuotos prekybos sistemos 
kategorija papildys dabartines prekybos 
vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalės prekybos sistemoms būdingi 
ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o 
OPS, kuria naudotis gali tik jos klientai, 
išskyrus visas kredito įstaigas ar 
investicines įmones, operatoriui turėtų būti 
suteikta tam tikra veiksmų laisvė spręsti, 
kaip bus vykdomas sandoris. Dėl šios 
priežasties investicinės įmonės ar rinkos 
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optimalaus sandorių vykdymo ir klientų 
pavedimų tvarkymo įpareigojimai. Tačiau 
OPS yra tikra prekybos platforma, todėl 
platformos operatorius turėtų būti 
nešališkas. Todėl OPS operatoriui neturėtų 
būti leista OPS vykdyti jokio kelių trečiųjų 
asmenų pirkimo ir pardavimo interesų, 
įskaitant šioje sistemoje suderintus klientų 
pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas. 
Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta 
teisė jų valdomoje OPS veikti kaip 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto;

operatoriaus valdomoje OPS, kuria 
naudotis gali tik jos klientai, sudarytiems 
sandoriams turėtų būti taikomi verslo 
etikos, optimalaus sandorių vykdymo ir 
klientų pavedimų tvarkymo įpareigojimai. 
Tačiau OPS yra tikra prekybos platforma, 
todėl platformos operatorius turėtų būti 
nešališkas. Todėl OPS, kurioje sandoriai 
dėl nuosavybės vertybinių popierių ir 
prekyba jais vykdomi organizuotai,
operatoriui neturėtų būti leista OPS vykdyti 
jokio kelių trečiųjų asmenų pirkimo ir 
pardavimo interesų, įskaitant šioje 
sistemoje suderintus klientų pavedimus, 
sandorio už nuosavas lėšas. Todėl jiems 
taip pat neturėtų būti suteikta teisė jų 
valdomoje OPS veikti kaip finansiniams 
tarpininkams, nuolat vykdantiems klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto;

Or. en

Pakeitimas 117
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) visa organizuota prekyba turėtų būti 
vykdoma reguliuojamose prekybos vietose 
ir būti visiškai skaidri iki ir po sandorio 
sudarymo. Todėl skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti taikomi visų rūšių prekybos 
vietoms ir visoms finansinėms priemonės, 
kuriomis jose prekiaujama;

(9) visa organizuota prekyba turėtų būti 
vykdoma reguliuojamose prekybos vietose 
ir būti kuo skaidresnė iki ir po sandorio 
sudarymo. Todėl tinkamai pritaikyti 
skaidrumo reikalavimai turėtų būti taikomi 
visų rūšių prekybos vietoms ir visoms 
finansinėms priemonės, kuriomis jose 
prekiaujama;

Or. en

Pagrindimas

9 konstatuojamosios dalies tekstas turėtų atitikti 12 ir 14 konstatuojamąsias dalis. 
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Formuluotėje visapusiškai nurodoma, kad pritaikymas nenumatomas.

Pakeitimas 118
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) visa organizuota prekyba turėtų būti 
vykdoma reguliuojamose prekybos vietose 
ir būti visiškai skaidri iki ir po sandorio 
sudarymo. Todėl skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti taikomi visų rūšių prekybos 
vietoms ir visoms finansinėms priemonės, 
kuriomis jose prekiaujama;

(9) prireikus visa organizuota prekyba 
turėtų būti vykdoma reguliuojamose 
prekybos vietose ir būti visiškai skaidri iki 
ir po sandorio sudarymo. Todėl skaidrumo 
reikalavimai turėtų būti taikomi visų rūšių 
prekybos vietoms ir visoms finansinėms 
priemonės, kuriomis jose prekiaujama;

Or. en

Pakeitimas 119
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
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finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo iki ir po sandorio 
sudarymo prievolės būtų netaikomos tik 
toms finansinėms priemonėms, kuriomis 
prekiaujama tik už biržos ribų ir kurios 
laikomos nepakankamai likvidžiomis arba 
kuriomis prekiaujama pagal užsakymą, 
atžvelgiant į jų pobūdį;

Or. en

Pagrindimas

Likvidumas – pagrindinis veiksnys, kuriuo siekiama išlaikyti pakankamą pensininkų ir 
galutinių investuotojų pajamų lygį. Likvidumas sumažėtų įgyvendinus skaidrumo iki sandorio 
sudarymo reikalavimus. Skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimus būtina taikyti netgi 
vien nebiržinei prekybai.

Pakeitimas 120
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
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Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
tikslius ir laiku taikomus skaidrumo po 
sandorio sudarymo reikalavimus. Siekiant 
sukurti tvirtą visų susijusių priemonių 
skaidrumo pagrindą, šie reikalavimai turėtų 
būti taikomi obligacijoms ir 
struktūrizuotiems finansiniams 
produktams, kurių prospektas paskelbtas 
arba kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama daugiašalės 
prekybos sistemose (DPS) ar organizuotos 
prekybos sistemose (OPS), išvestinėms 
finansinėms priemonėms, kuriomis 
prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

Or. en

Pakeitimas 121
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
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išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS arba kurių 
tarpuskaitą galima atlikti prisijungus prie 
pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) sistemos, 
taip pat, kalbant apie skaidrumą po 
sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

Or. en

Pagrindimas

Visoms prekybos vietoms, kurias naudoja rinkos operatoriai ar investicinės įmonės, turėtų 
būti taikomos tokios pačios taisyklės, įskaitant skaidrumo, ne savo nuožiūra vykdomų 
sandorių, nediskriminacinės galimybės naudotis ir visapusiškos rinkos priežiūros taisykles. 
Rinka, kurioje pavienėms prekybos vietoms netaikomos tokios pačios taisyklės, visų pirma ne 
savo nuožiūra vykdomų sandorių taisyklės, kels pavojų sandorių kainodaros procesui ir 
investuotojų apsaugai.

Pakeitimas 122
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS ir
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos 
nepakankamai likvidžiomis arba kuriomis 
prekiaujama pagal užsakymą;

Or. en

Pakeitimas 123
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms. 
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS arba kurių 
tarpuskaitą galima atlikti prisijungus prie 
pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) sistemos, 
taip pat, kalbant apie skaidrumą po 
sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms.
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

(Šis pakeitimas taikomas visam dokumento 
tekstui. Jį priėmus atitinkamus pakeitimus 
reikės padaryti visame tekste.)

Or. en
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Pakeitimas 124
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms.
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu. 
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms;

Or. en
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Pakeitimas 125
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) daugeliui eksportuojančių įmonių 
užsienio valiutų rinkos yra labai svarbios. 
Todėl užsienio valiutų rinkose svarbu 
užtikrinti skaidrumą ir rinkos vientisumą. 
Labiausiai tikėtina, kad šiems principams 
pavojų gali kelti pernelyg didelis 
neaiškumas užsienio valiutų išvestinių 
finansinių priemonių rinkose. Todėl 
išvestinėms finansinėms priemonėms 
numatyti reikalavimai turėtų būti taikomi 
ir vertybiniams popieriams, kurie sudaro 
sąlygas piniginiam atsiskaitymui, darant 
nuorodą į valiutas (valiutos apsikeitimo 
sandoriai). Tačiau užsienio valiutų 
neatidėliotinų sandorių rinkose 
sudaromiems sandoriams dėl mokėjimo 
priemonių neturėtų būti taikomi jokie 
šioje direktyvoje numatyti reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 126
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
svarbu paaiškinti, kad draudimo sutartys, 
susijusios su Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 
I priede nustatytų grupių veikla, jeigu šios 
draudimo sutartys sudaromos su 
draudimo įmone, perdraudimo įmone, 
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trečiosios šalies draudimo įmone ar 
trečiosios šalies perdraudimo įmone, 
šiame reglamente nelaikomos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis ar išvestinių 
finansinių priemonių sutartimis;

Or. en

Pakeitimas 127
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) svarstant skaidrumą iki sandorio 
sudarymo ir ne nuosavybės vertybinių 
popierių rinkose svarbu atsižvelgti į ne 
finansų subjektų poreikius. Šiuo metu ne 
finansų subjektai naudoja prašymo dėl 
kotiruotės elektronines platformas. Šias 
elektronines platformas dauguma ne 
finansų galutinių vartotojų naudoja kaip 
veiksmingą būdą vienu metu kotiruočių 
dėl ne biržoje vykdomų išvestinių 
priemonių sandorių paprašyti kelių 
finansų sandorio šalių, taigi taip 
užtikrindami konkurencingą kainodarą ir 
paprastą bei veiksmingą sandorio 
sudarymo metodą. Šiuo reglamentu 
nesiekiama trukdyti naudoti tiesioginio 
tarpininkavimo prekybos ar šio 
elektroninio būdo kotiruotės prašyti dėl 
konkretaus sandorio taikant skaidrumo 
iki sandorio sudarymo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 128
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant prekybos vietoms užtikrinti 
vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos 
vietoms reikėtų taikyti tuos pačius 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į 
skirtingas priemonių rūšis, įskaitant 
nuosavybės vertybinius popierius, 
obligacijas ir išvestines finansines 
priemones, ir skirtingas prekybos rūšis, 
įskaitant pavedimų žurnalu ir kotiravimu 
pagrįstas sistemas, taip pat mišrias sistemas 
ir brokerių tiesioginio tarpininkavimo 
(angl. voice broking) sistemas, ir juos 
nustatant turėtų būti atsižvelgta į emisijos 
dydį, sandorio dydį ir nacionalinių rinkų 
ypatumus;

(14) siekiant prekybos vietoms užtikrinti 
vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos 
vietoms reikėtų taikyti tuos pačius 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti priderinami taip, kad atitiktų 
kiekvienos finansinės priemonės ir rinkos 
rūšių ypatumus, todėl jie turėtų būti 
pritaikomi atsižvelgiant į skirtingas 
priemonių rūšis, įskaitant nuosavybės 
vertybinius popierius, obligacijas ir 
išvestines finansines priemones, ir 
skirtingas prekybos rūšis, įskaitant 
pavedimų žurnalą, kotiravimu pagrįstas
prašymo dėl kotiruočių sistemas ir 
„spragtelėti norint prekiauti“ sistemas, 
taip pat mišrias sistemas ir brokerių 
tiesioginio tarpininkavimo (angl. voice 
broking) sistemas (t. y. rinkos modelį), ir 
juos nustatant turėtų būti atsižvelgta į 
emisijos dydį, prekybos veiklą, rinkos 
dalyvių skaičių ir rūšį, pavedimo ar 
sandorio dydį, nacionalinių rinkų 
ypatumus, pvz., valiutos zoną, emitentų 
rūšį, rinkos dydį ir rinkos pasirengimą ir 
kitus atitinkamus likvidumo konkrečioje 
rinkoje vertinimo kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Mažesnėms obligacijų rinkoms svarbus dalyvių skaičius, nes likvidumas priklauso nuo to, kiek 
rinkoje yra investuotojų. Pritaikant skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus 
turėtų būti įmanoma atsižvelgti į rinkos dalyvių rūšį ir skaičių. Obligacijų rinkoms taip pat 
svarbus prašymo dėl kotiruotės modelis, pagal kurį klientai stengiasi surasti geriausią kelių 
maklerių siūlomą nelikvidžių priemonių kainą.

Pakeitimas 129
Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant prekybos vietoms užtikrinti 
vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos 
vietoms reikėtų taikyti tuos pačius 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į 
skirtingas priemonių rūšis, įskaitant 
nuosavybės vertybinius popierius, 
obligacijas ir išvestines finansines 
priemones, ir skirtingas prekybos rūšis, 
įskaitant pavedimų žurnalu ir kotiravimu 
pagrįstas sistemas, taip pat mišrias sistemas 
ir brokerių tiesioginio tarpininkavimo 
(angl. voice broking ) sistemas, ir juos 
nustatant turėtų būti atsižvelgta į emisijos 
dydį, sandorio dydį ir nacionalinių rinkų 
ypatumus;

(14) siekiant prekybos vietoms užtikrinti 
vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos 
vietoms reikėtų taikyti tuos pačius 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į 
skirtingas priemonių rūšis, įskaitant 
nuosavybės vertybinius popierius, 
obligacijas ir išvestines finansines 
priemones, ir skirtingas prekybos rūšis, 
įskaitant pavedimų žurnalu, kotiravimu 
pagrįstas sistemas ir prašymą dėl 
kotiravimu pagrįstų sistemų, taip pat 
mišrias sistemas ir brokerių tiesioginio 
tarpininkavimo (angl. voice broking ) 
sistemas, ir juos nustatant turėtų būti 
atsižvelgta į emisijos dydį, sandorio dydį ir 
nacionalinių rinkų ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 130
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant prekybos vietoms užtikrinti 
vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos 
vietoms reikėtų taikyti tuos pačius 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į 
skirtingas priemonių rūšis, įskaitant 
nuosavybės vertybinius popierius, 
obligacijas ir išvestines finansines 
priemones, ir skirtingas prekybos rūšis, 
įskaitant pavedimų žurnalu ir kotiravimu 
pagrįstas sistemas, taip pat mišrias sistemas 

(14) siekiant prekybos vietoms užtikrinti 
vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos 
vietoms reikėtų taikyti tuos pačius 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Skaidrumo reikalavimai 
turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į 
skirtingas priemonių rūšis, įskaitant 
nuosavybės vertybinius popierius, 
obligacijas ir išvestines finansines 
priemones, ir skirtingas prekybos rūšis, 
įskaitant pavedimų žurnalu ir kotiravimu 
pagrįstas sistemas, pvz., prašymą dėl 
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ir brokerių tiesioginio tarpininkavimo 
(angl. voice broking) sistemas, ir juos 
nustatant turėtų būti atsižvelgta į emisijos 
dydį, sandorio dydį ir nacionalinių rinkų 
ypatumus;

kotiravimu pagrįstų sistemų, taip pat 
mišrias sistemas ir brokerių tiesioginio 
tarpininkavimo (angl. voice broking) 
sistemas, ir juos nustatant turėtų būti 
atsižvelgta į emisijos dydį, sandorio dydį ir 
nacionalinių rinkų ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 131
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) skaidrumo reikalavimai turėtų būti 
proporcingi, turint omenyje tinkamos 
skaidrumo ir likvidumo pusiausvyros 
poreikį, todėl jais reikėtų atsižvelgti į 
investuotojų ir vyriausybės obligacijų 
emitentų interesus ir rinkos likvidumą. 
Šie reikalavimai neturėtų neigiamai 
paveikti finansinio stabilumo ar 
reguliavimo tikslų, pvz., finansų įstaigų 
reguliavimo;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant skaidrumo lygį būtina atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes ir interesus. 
Reikalavimais reikėtų perteikti ne vien tik investuotojų interesus. Emitentų finansavimo 
išlaidos turi būti nedidelės, be to, finansinio stabilumo požiūriu taip pat būtina atsižvelgti į 
kitus bendros svarbos interesus. Skaidrumo reikalavimus reikėtų atitinkamai pritaikyti pagal 
atsargumo ir proporcingumo principus.

Pakeitimas 132
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu



PE489.472v01-00 38/177 AM\901839LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) reikėtų aiškiai atskirti rinkos 
dalyvių vykdomą algoritminę prekybą ir 
algoritmų naudojimą teikiant rizikos po 
sandorio sudarymo mažinimo paslaugas, 
pvz., su sudėtiniais sandoriais susijusias 
paslaugas. Su sudėtiniais sandoriais 
susijusios paslaugos neturėtų būti 
laikomomis algoritminės prekybos klase. 
EVPRI turėtų nustatyti, kokiu mastu 
prekybos vietoms, kurios siūlo su 
sudėtiniais sandoriais susijusias 
paslaugas, turėtų būti taikomos 
18 straipsnio 1–3 dalių ir 20 straipsnio 
3 dalies nuostatos, siekiant teikti šias 
paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Algoritminės prekybos veikla (kurią FPRD pasiūlymuose siekiama reguliuoti) ir algoritmu 
pagrįstos rizikos po sandorio sudarymo mažinimo priemonės naudojimas aiškiai skiriasi. Ši 
konstatuojamoji dalis būtina siekiant užtikrinti, kad taisyklėmis, pagal kurias sprendžiami su 
tam tikra prekybos rūšimi susiję klausimai, nebūtų nenumatytai draudžiama naudoti rizikos 
po sandorio sudarymo mažinimo priemonę ar nebūtų ribojamas jos naudojimas.

Pakeitimas 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

finansinių tarpininkų, nuolat vykdančių 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, ribų, kartais, tam tikru 
atveju ir nereguliariai vykdoma su 
tinkamomis sandorio šalimis ir didesniais 
už standartinį rinkos dydį dydžiais. Pagal 
apibrėžtį visos prekybos vietos negali būti 
laikomos nebiržinėmis, nes jos negali būti 
naudojamos tam tikru atveju ar 
nereguliariai. Visa prekyba, kuri, be kita 
ko, apima daugiašalę ir dvišalę prekybą, 
taip pat neturėtų būti laikoma nebiržine ir 
turėtų būti padalyta į atskiras su 
daugiašaliu ir dvišaliu aspektu susijusias 
dalis. Finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti 
kaip investicines įmones, kurios dažnai 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje arba
DPS. Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje. 
Finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti nebiržinę prekybą, siekiant pašalinti visas esamas reguliavimo 
spragas. Todėl pagrindinis šios konstatuojamosios dalies tekstas taip pat turėtų būti įtrauktas 
į šio reglamento straipsnį, kuriame pateikiamos apibrėžtys.
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Pakeitimas 134
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Tam tikromis aplinkybėmis akcijos likvidumas yra labai nedidelis, o pozicija, kuria tam tikru 
atveju remiasi fondas arba kuria remiamasi kliento vardu, yra tokia didelė, kad tik finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, šią poziciją 
gali įtraukti į savo pavedimų žurnalus, siekdamas pradinę poziciją padalyti į segmentus antrą 
kartą. Papildomai suteikdami šią pasirinktiną ir išskirtinę galimybę, išlaikome rinkos 
likvidumą, visų pirma MVĮ labui.

Pakeitimas 135
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

finansinio turto; šie kriterijai nustatyti 
Komisijos reglamento Nr. 1287/2006, 
kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

Or. en

Pagrindimas

Visoms prekybos vietoms, kurias naudoja rinkos operatoriai ar investicinės įmonės, turėtų 
būti taikomos tokios pačios taisyklės, įskaitant skaidrumo, ne savo nuožiūra vykdomų 
sandorių, nediskriminacinės galimybės naudotis ir visapusiškos rinkos priežiūros taisykles. 
Rinka, kurioje pavienėms prekybos vietoms netaikomos tokios pačios taisyklės, visų pirma ne 
savo nuožiūra vykdomų sandorių taisyklės, kels pavojų sandorių kainodaros procesui ir 
investuotojų apsaugai.

Pakeitimas 136
Werner Langen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS. 
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 

(16) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose ir DPS. Finansinius tarpininkus, 
nuolat vykdančius klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, reikėtų 
apibrėžti kaip investicines įmones, kurios 
dažnai organizuotai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo sandorius vykdydamos 
klientų pavedimus ne reguliuojamoje 
rinkoje arba DPS. Siekiant užtikrinti, kad 
ši apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų 
taikoma objektyviai ir veiksmingai, 



AM\901839LT.doc 43/177 PE489.472v01-00

LT

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

kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento Nr. 
1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje. 
Akcijų rinkų atveju šiuos kriterijus 
reikėtų nustatyti atskiroms akcijoms, ne 
akcijų rinkų atveju – kiekvienai turto 
kategorijai. Nustačius kiekybinius 
kriterijus turėtų būti lengviau nuspręsti, 
ar įmonės, kaip finansinio tarpininko, 
nuolat vykdančio klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, veikla turi 
esminę ekonominę reikšmę pačiai įstaigai 
arba rinkai, atsižvelgiant arba į susijusią 
pačios įmonės verslo dalį, arba į prekybos 
veiklos dalį, atsižvelgiant į atskiras akcijas 
arba kitą, ne akcijų, turto kategoriją;

Or. de

Pagrindimas

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Pakeitimas 137
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) investicinė įmonė, vykdanti klientų (16) finansinius tarpininkus, nuolat 
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pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, 
nuolat vykdančiu klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, išskyrus 
atvejus, kai sandoriai kartais, tam tikru 
atveju ir nereguliariai vykdomi ne 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS.
Finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti 
kaip investicines įmones, kurios dažnai
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba OPS. Siekiant užtikrinti, kad ši 
apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų 
taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa 
dvišalė prekyba su klientais turėtų būti 
tinkama, o kiekybiniai kriterijai turėtų 
papildyti kokybinius kriterijus, skirtus 
nustatyti investicines įmones, iš kurių 
reikalaujama įsiregistruoti finansiniu 
tarpininku, nuolat vykdančiu klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto; šie kriterijai nustatyti Komisijos 
reglamento Nr. 1287/2006, kuriuo 
įgyvendinama Direktyva 2004/39/EB, 
21 straipsnyje. Nors OPS yra bet kokia 
sistema ar vieta, kurioje sistemoje 
sąveikauja daugiašaliai trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesai, 
finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo 
ir pardavimo interesų;

vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti 
kaip investicines įmones, kurios dažnai
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo sandorius vykdydamos klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba OPS. Siekiant užtikrinti, kad ši 
apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų 
taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa 
dvišalė prekyba, kuri vykdoma atlikus 
pavedimą, su klientais turėtų būti tinkama, 
o kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento 
Nr. 1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Finansiniam tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, taikoma tvarka turėtų būti aiškiai ir konkrečiai siejama su sandorių vykdymu, kaip 
numatyta FPRR 2.1 straipsnio 3 dalyje pateiktoje apibrėžtyje.
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Pakeitimas 138
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 139
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 140
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 141
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti 
suteikti galimybę susipažinti su savo 
kotiruotėmis tik mažmeniniams klientams, 
tik profesionaliesiems klientams arba 
abiejų kategorijų klientams. Jiems neturėtų 
būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas tos 
pačios kategorijos klientams. Finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neprivalo skelbti sandorių, kurių 
dydis didesnis už standartinį rinkos dydį, 
kotiruočių, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį. Standartinis bet kurios 
klasės finansinės priemonės rinkos dydis 
neturėtų pernelyg skirtis nuo prie tos klasės 
priskirtos finansinės priemonės dydžio;

(17) finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti 
suteikti galimybę susipažinti su savo 
kotiruotėmis tik mažmeniniams klientams, 
tik profesionaliesiems klientams arba 
abiejų kategorijų klientams. Jiems neturėtų 
būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas tos 
pačios kategorijos klientams. Finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neprivalo skelbti sandorių dėl 
nuosavybės priemonių, kurių dydis 
didesnis už standartinį rinkos dydį, ir dėl 
ne nuosavybės priemonių, kurių dydis 
didesnis už mažmeninės rinkos dydį, 
kotiruočių, kuriomis įsipareigojama
sudaryti sandorį. Standartinis bet kurios 
klasės finansinės priemonės rinkos ar 
mažmeninės rinkos dydis neturėtų 
pernelyg skirtis nuo prie tos klasės 
priskirtos finansinės priemonės dydžio;

Or. en

Pagrindimas

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.
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Pakeitimas 142
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti 
suteikti galimybę susipažinti su savo 
kotiruotėmis tik mažmeniniams klientams, 
tik profesionaliesiems klientams arba 
abiejų kategorijų klientams. Jiems neturėtų 
būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas tos 
pačios kategorijos klientams. Finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neprivalo skelbti sandorių, kurių 
dydis didesnis už standartinį rinkos dydį, 
kotiruočių, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį. Standartinis bet kurios 
klasės finansinės priemonės rinkos dydis 
neturėtų pernelyg skirtis nuo prie tos 
klasės priskirtos finansinės priemonės 
dydžio;

(17) finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti 
suteikti galimybę susipažinti su savo 
kotiruotėmis tik mažmeniniams klientams, 
tik profesionaliesiems klientams arba 
abiejų kategorijų klientams. Jiems neturėtų 
būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas tos 
pačios kategorijos klientams. Finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neprivalo skelbti sandorių, kurių 
dydis didesnis už standartinį mažmeninės 
rinkos dydį, kotiruočių, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį;

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai mažmeninėje ne nuosavybės vertybinių 
popierių rinkoje bus naudingi mažmeniniams investuotojams, tačiau didmeninėje rinkoje, 
kurioje yra mažiau rinkos dalyvių ir kurioje tikrai susirūpinta dėl likvidumo, skaidrumo po 
sandorio sudarymo reikalavimų patobulinimas bus svarbus žingsnis siekiant didesnio 
skaidrumo, o skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai gali sukelti didelių sutrikimų 
rinkoje ir būti menkai naudingi.

Pakeitimas 143
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti 
suteikti galimybę susipažinti su savo 
kotiruotėmis tik mažmeniniams klientams, 
tik profesionaliesiems klientams arba 
abiejų kategorijų klientams. Jiems neturėtų 
būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas tos 
pačios kategorijos klientams. Finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neprivalo skelbti sandorių, kurių 
dydis didesnis už standartinį rinkos dydį, 
kotiruočių, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį. Standartinis bet kurios 
klasės finansinės priemonės rinkos dydis 
neturėtų pernelyg skirtis nuo prie tos klasės 
priskirtos finansinės priemonės dydžio;

(17) finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti 
suteikti galimybę susipažinti su savo 
kotiruotėmis tik savo mažmeniniams 
klientams, tik savo profesionaliesiems 
klientams arba abiejų kategorijų klientams. 
Jiems neturėtų būti leidžiama netinkamai 
taikyti skirtingas galimybės susipažinti 
sąlygas tos pačios kategorijos klientams. 
Vykdant išvestinių finansinių priemonių 
sandorius galima leisti, kad kainos 
skirtųsi dėl sandorio šalies kredito 
kokybės. Standartinis bet kurios klasės 
finansinės priemonės rinkos dydis neturėtų 
pernelyg skirtis nuo prie tos klasės 
priskirtos finansinės priemonės dydžio;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, savo galimybes susipažinti pagrįstai išskiria pagal sandorio šalių 
kategorijas. Nustatant kainas, kai pagrindinis kriterijus yra sandorio šalies kredito rizika, 
leidžiama, kad konkrečių priemonių kainos skirtųsi, paprastai sudarant sandorius dėl 
išvestinių finansinių priemonių, kai ilgainiui gali atsirasti savitarpio įsipareigojimų.

Pakeitimas 144
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs ar sudaromi su didmeninėmis 
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sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto arba mažmeninės rinkos 
dydžio sandoriai, ir kai sandoriai sudaromi 
ne tose sistemose, kurias susijusi įmonė 
paprastai naudoja, vykdydama veiklą kaip 
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš nuosavo finansinio 
turto, dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

18 konstatuojamoji dalis turėtų būti taikoma ir nuosavybės, ir ne nuosavybės finansinėms 
priemonėms. Todėl 18 konstatuojamosios dalies formuluotė turi būti pakeista tuo pačiu 
pagrindu kaip ir 17 konstatuojamosios dalies formuluotė.

Pakeitimas 145
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
mažmeninei rinkai įprasto dydžio 
sandoriai, ir kai sandoriai sudaromi ne tose 
sistemose, kurias susijusi įmonė paprastai 
naudoja, vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

Or. en
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Pagrindimas

Skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai mažmeninėje ne nuosavybės vertybinių 
popierių rinkoje bus naudingi mažmeniniams investuotojams, tačiau didmeninėje rinkoje, 
kurioje yra mažiau rinkos dalyvių ir kurioje tikrai susirūpinta dėl likvidumo, skaidrumo po 
sandorio sudarymo reikalavimų patobulinimas bus svarbus žingsnis siekiant didesnio 
skaidrumo, o skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai gali sukelti didelių sutrikimų 
rinkoje ir būti menkai naudingi.

Pakeitimas 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra dvišaliai, ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su tinkamomis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės ir kitos rinkai 
numatytos taisyklės, kurios taikomos 
prekybos vietoms;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant pirmąją FPRD paaiškėjo, kad nebiržinės prekybos sąvoka neaiški. Todėl 
persvarstytas pagrindinis šios konstatuojamosios dalies tekstas taip pat turėtų būti įtrauktas į 
šio reglamento straipsnį, kuriame pateikiamos apibrėžtys. Dėl paaiškinimo pažymėtina, kad 
būtina pridėti žodį „dvišaliai“ (konstatuojamojoje dalyje aprašoma išimtis, kuri taikoma 
finansiniam tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, kuris pats savaime visada yra tik dvišalis). Be to, būtina nurodyti tinkamas sandorio 
šalis (aiškiai apibrėžtas FPRD), o ne didmenines sandorio šalis (neapibrėžtos FPRD, neaiški 
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sąvoka).

Pakeitimas 147
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, 
kurie, be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei 
tai rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

(18) labai svarbu, kad būtų sudaromos 
sąlygos alternatyvioms rinkoms, kuriose 
pardavėjams ir pirkėjams būtų 
užtikrinamos vienodos sąlygos ir 
suderinta kainodara, atsirasti, ypač 
didelio masto ir nereguliariai 
sudaromiems sandoriams;

Or. en

Pagrindimas

Iš investicinės įmonės atėmus galimybę vykdyti nebiržinę prekybą bus daromas neigiamas 
poveikis investicinės įmonės galimybei valdyti investuotojų interesus. Jeigu investicinė įmonė 
gali kompensuoti didesnio pavedimo ar nelikvidžių priemonių interesus, jai taip pat turi būti 
suteikta galimybė vykdyti šį pavedimą taip atitinkamiems klientams teikiant numatytas 
paslaugas.

Pakeitimas 148
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti (18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
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reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra dvišaliai, ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su tinkamomis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės ir rinkai 
numatytos taisyklės, kurios taikomos 
prekybos vietoms;

Or. en

Pakeitimas 149
Werner Langen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei 
tai rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

(18) derėtų užtikrinti, kad kuo daugiau 
prekybos, vykstančios ne reguliuojamose 
pavedimų vykdymo vietose, būtų 
atliekama organizuotose sistemose, 
kurioms taikomi atitinkami skaidrumo 
reikalavimai. Šiuo reglamentu nesiekiama 
nustatyti reikalavimo, kad su pirminiu 
išleidimu susijusiems nebiržinės prekybos 
sandoriams, kurie, be kita ko, yra pagal 
konkretų užsakymą sukurtos priemonės, 
skirtos, kad atitiktų specifinius 
didmeninių finansų ir ne finansų sandorio 
šalių reikalavimus, būtų taikomos 
skaidrumo iki sandorio sudarymo taisyklės. 
Reikėtų nepamiršti, kad įmonėms, kurių 
pagrindinė veikla – biržos prekių gamyba 
ir (arba) tiekimas, ir kurios savo pačių 
sąskaitomis vykdo prekybą biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
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kaip pagalbinę veiklą, remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 2011/1227 
(RERVS), jau taikoma priderinta teisės 
aktais nustatyta priežiūra ir prievolė teikti 
ataskaitas, visų pirma susijusias su 
neatidėliotinais ir fiziniais išankstiniais 
sandoriais, ir, remiantis Reglamentu [.] 
(ERIR), taikoma teisės aktais nustatytos 
prievolės teikti ataskaitas apie 
standartinius išvestinių finansinių 
priemonių sandorius bei teisės aktais 
nustatytą priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 150
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei 
tai rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 151
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra dvišaliai, ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su tinkamomis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės ir visos rinkai 
numatytos taisyklės, kurias reikalaujama 
taikyti prekybos vietose;

Or. en

Pagrindimas

Būtina tiksliai apibrėžti nebiržinę prekybą, nes ji yra taisyklių, kuriomis užtikrinama finansų 
rinkų sauga ir vientisumas, išimtis. Kitaip nei daugiašalė prekyba (t. y., pavedimų 
kryžminimas), nebiržinė prekyba yra dvišalė prekyba. Tai netaikytina finansiniam tarpininkui, 
nuolat vykdančiam klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto.

Pakeitimas 152
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos 
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra atsitiktini, ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
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kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei tai 
rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 153
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vartotojams turėtų būti suteikta 
galimybė lengvai ir iš karto susipažinti su 
kuo labiau suskaidytais rinkos 
duomenimis, kad investuotojai ir jų 
poreikius tenkinantys duomenų paslaugų 
teikėjai galėtų kuo geriau pritaikyti 
duomenų sprendimus pavieniams 
vartotojams. Todėl skaidrumo iki ir po 
sandorio sudarymo duomenis reikėtų 
skelbti suskaidytus, kad perkant duomenis 
rinkos dalyvių išlaidos būtų mažesnės;

(19) vartotojams turėtų būti suteikta 
galimybė lengvai ir iš karto susipažinti su 
kuo labiau suskaidytais rinkos 
duomenimis, kad investuotojai ir jų 
poreikius tenkinantys duomenų paslaugų 
teikėjai galėtų kuo geriau pritaikyti 
duomenų sprendimus pavieniams 
vartotojams. Todėl skaidrumo iki ir po 
sandorio sudarymo duomenis reikėtų 
skelbti suskaidytus, kad perkant duomenis 
rinkos dalyvių išlaidos būtų mažesnės. 
Reguliuojamos rinkos, DPS, OPS ir 
finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, duomenis po sandorio 
sudarymo nemokamai turėtų paskelbti po 
penkiolikos minučių. Be to, patvirtinti 
skelbimo subjektai turėtų užtikrinti 
realiuoju laiku ir vėliau skelbiamų rinkos 
duomenų nuoseklumą ir kokybę 
remdamiesi vienodais Europos duomenų 
standartais. Todėl galutiniams 
vartotojams bus suteikiama galimybė 
tiesiogiai ar netiesiogiai per 
konkuruojančius duomenų pardavėjus 
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susipažinti su standartizuota Europos 
konsoliduota informacine juosta;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu komerciniu sprendimu skelbti rinkos duomenis bus gaunama tikslių ir įperkamų 
konsoliduotų duomenų tik tuo atveju, jeigu EVPRI nustatys vienodus Europos duomenų 
standartus ir jeigu tada reguliuojami patvirtinti skelbimo subjektai (PSS), kurie viešai skelbia 
rinkos duomenis, užtikrins duomenų kokybę ir nuoseklumą. Galutiniams vartotojams turėtų 
būti suteikiama galimybė pirkti suskaidytus duomenis.

Pakeitimas 154
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 25 d. 
Pitsburge įvykusiame aukščiausiojo lygio 
susitikime G20 šalių pasiektą susitarimą 
prekybą standartizuotomis nebiržinėmis 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis 
perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais, 
elektronines prekybos platformas, reikėtų 
nustatyti formalią reguliavimo procedūrą, 
pagal kurią finansų sandorio šalių ir didelių 
ne finansų sandorio šalių prekybą visomis 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios yra tinkamos tarpuskaitai ir 
pakankamai likvidžios, būtų galima 
perkelti į įvairias prekybos vietas, kurioms 
taikomos panašios reguliavimo nuostatos, o 
dalyviai galėtų prekiauti su keliomis 
sandorio šalimis. Pakankamo likvidumo 
vertinime turėtų būti atsižvelgta į 
nacionalinius rinkos ypatumus, įskaitant 
tokius duomenis kaip tam tikros rinkos 
dalyvių skaičius ir tipas, ir į sandorių 
ypatumus, pvz., tos rinkos sandorių dydį ir 
dažnumą;

(21) atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 25 d. 
Pitsburge įvykusiame aukščiausiojo lygio 
susitikime G20 šalių pasiektą susitarimą 
prekybą standartizuotomis nebiržinėmis 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis 
perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais, 
elektronines prekybos platformas, reikėtų 
nustatyti formalią reguliavimo procedūrą, 
pagal kurią finansų sandorio šalių ir didelių 
ne finansų sandorio šalių prekybą visomis 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios yra tinkamos tarpuskaitai ir 
pakankamai likvidžios, būtų galima 
perkelti į įvairias prekybos vietas, kurioms 
taikomos panašios reguliavimo nuostatos, o 
dalyviai galėtų prekiauti su keliomis 
sandorio šalimis. Pakankamo likvidumo 
vertinime turėtų būti atsižvelgta į 
nacionalinius rinkos ypatumus, įskaitant 
tokius duomenis kaip tam tikros rinkos 
dalyvių skaičius ir tipas, ir į sandorių 
ypatumus, pvz., tos rinkos sandorių dydį ir 
dažnumą. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šių politikos tikslų, toliau 



AM\901839LT.doc 59/177 PE489.472v01-00

LT

atskirai reikia nagrinėti, ar su sudėtiniu 
sandoriu susijusios rizikos po sandorio 
sudarymo mažinimo paslaugos dera su 
svarbiausiu G20 politikos tikslu sumažinti 
sisteminę riziką nebiržinių išvestinių 
priemonių rinkai ir prekybai nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių 
sutartimis, kurios yra sudėtinio sandorio, 
susijusio su rizikos po sandorio sudarymo 
mažinimo paslaugomis, pvz., daugiašalės 
prekybos suspaudimo ciklu ar dabartinių 
nebiržinių išvestinių finansinių priemonių 
portfelių pagrindinės rizikos valdymo 
ciklu, sudedamosios sandorio dalys. Tai 
apima būtinybę šiuos sandorius nagrinėti 
atskirai pagal prekybos įgaliojimus ir, be 
to, kadangi sudėtinio sandorio 
sudedamosios sandorio dalys nėra 
pagrįstos pardavimo ir pirkimo kainomis 
(t. y. kainos neatskleidžiamos), EVPRI 
turėtų nustatyti, kokiu mastu šioms 
sudedamosioms sandorio dalims reikėtų 
taikyti 7, 9, 23 straipsnius ir 24 straipsnio 
1 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Sudėtinis sandoris – tai rizikos mažinimo priemonė, skirta antrojo pavedimo rizikai, kylančiai 
dėl esamų pozicijų, mažinti, pvz., sandorio šalies kredito rizikai, su veikla susijusiai rizikai 
ir (arba) pagrindinei rizikai. Atsižvelgiant į sudėtinio sandorio ir sudedamųjų sandorio dalių 
ypatumus, skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus, reikalavimus pranešti apie 
sandorius ir prekybos vietoms, kuriose vykdomi sandoriai, taikomus reikalavus reikėtų 
pritaikyti prie šių specialių ypatumų.

Pakeitimas 155
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 25 d. 
Pitsburge įvykusiame aukščiausiojo lygio 

(21) atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 25 d. 
Pitsburge įvykusiame aukščiausiojo lygio 
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susitikime G20 šalių pasiektą susitarimą 
prekybą standartizuotomis nebiržinėmis 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis 
perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais, 
elektronines prekybos platformas, reikėtų 
nustatyti formalią reguliavimo procedūrą, 
pagal kurią finansų sandorio šalių ir didelių 
ne finansų sandorio šalių prekybą visomis 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios yra tinkamos tarpuskaitai ir 
pakankamai likvidžios, būtų galima 
perkelti į įvairias prekybos vietas, kurioms 
taikomos panašios reguliavimo nuostatos, o 
dalyviai galėtų prekiauti su keliomis 
sandorio šalimis. Pakankamo likvidumo 
vertinime turėtų būti atsižvelgta į 
nacionalinius rinkos ypatumus, įskaitant 
tokius duomenis kaip tam tikros rinkos 
dalyvių skaičius ir tipas, ir į sandorių 
ypatumus, pvz., tos rinkos sandorių dydį ir 
dažnumą;

susitikime G20 šalių pasiektą susitarimą 
prekybą standartizuotomis nebiržinėmis 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis 
perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais, 
elektronines prekybos platformas, reikėtų 
nustatyti formalią reguliavimo procedūrą, 
pagal kurią finansų sandorio šalių ir didelių 
ne finansų sandorio šalių prekybą visomis 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios yra tinkamos tarpuskaitai ir 
pakankamai likvidžios, būtų galima 
perkelti į įvairias prekybos vietas, kurioms 
taikomos panašios reguliavimo nuostatos.
Šiuo reglamentu nesiekiama uždrausti 
naudoti išvestinių finansinių priemonių 
pagal užsakymą sutartis ar jas apriboti, 
nei padaryti taip, kad šios sutartys finansų 
įstaigoms būtų pernelyg brangios. Todėl
pakankamo likvidumo vertinime turėtų 
būti atsižvelgta į nacionalinius rinkos 
ypatumus, įskaitant tokius duomenis kaip 
tam tikros rinkos dalyvių skaičius ir tipas, 
ir į sandorių ypatumus, pvz., tos rinkos 
sandorių dydį ir dažnumą;

Or. en

Pagrindimas

FPRD turime suderinti su ne finansiniams dalyviams numatytomis išimtimis ERIR ir 
užtikrinti, kad šiomis nuostatomis nebūtų mažinamas šios išimties veiksmingumas.

Pakeitimas 156
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
tikslinga įtraukti išvestinių finansinių 
priemonių apibrėžtį. Draudimo sutartys, 
susijusios su Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl 
draudimo ir perdraudimo veiklos 
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pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 
I priede nustatytomis rizikos klasėmis, 
šioje direktyvoje neturėtų būti laikomos 
išvestinių finansinių priemonių 
sutartimis, jeigu jos sudaromos su 
draudimo įmone, perdraudimo įmone, 
trečiosios šalies draudimo įmone ar 
trečiosios šalies perdraudimo įmone;

Or. en

Pakeitimas 157
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 25 d. 
Pitsburge G20 šalių pasiektą susitarimą 
prekybą standartizuotomis nebiržinėmis 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis 
perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais,
elektronines prekybos platformas ir į 
palyginti mažesnį įvairių nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių likvidumą, 
reikėtų numatyti atitinkamą tinkamų 
prekybos vietų, kuriose prekyba pagal šį 
įsipareigojimą gali vykti, grupę. Visoms 
tinkamoms prekybos vietoms turėtų būti 
taikomi glaudžiai derantys reguliavimo 
reikalavimai, susiję su organizaciniais ir 
veiklos aspektais, priemonėmis interesų 
konfliktų poveikiui švelninti, visos su 
prekyba susijusios veiklos priežiūra, 
skaidrumu iki ir po sandorio sudarymo, 
pritaikyti pagal finansinę priemonę ir 
daugiašalius trečiųjų šalių prekybos
interesus, kad šie galėtų sąveikauti 
tarpusavyje. Tačiau siekiant gerinti 
sandorio vykdymo sąlygas ir didinti 
likvidumą, reikėtų numatyti galimybę 
prekybos vietų operatoriams pagal šį 
įsipareigojimą savo nuožiūra organizuoti 

(22) atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 25 d. 
Pitsburge G20 šalių pasiektą susitarimą 
prekybą standartizuotomis nebiržinėmis 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis 
perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais, 
elektronines prekybos platformas ir į 
palyginti mažesnį įvairių nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių likvidumą, 
reikėtų numatyti atitinkamą tinkamų 
prekybos vietų, kuriose prekyba pagal šį 
įsipareigojimą gali vykti, grupę. Visoms 
tinkamoms prekybos vietoms turėtų būti 
taikomi glaudžiai derantys reguliavimo 
reikalavimai, susiję su organizaciniais ir 
veiklos aspektais, priemonėmis interesų 
konfliktų poveikiui švelninti, visos su 
prekyba susijusios veiklos priežiūra ir
skaidrumu iki ir po sandorio sudarymo, 
pritaikyti pagal finansinę priemonę ir 
prekybos modelį. Tačiau siekiant gerinti 
sandorio vykdymo sąlygas ir didinti 
likvidumą, reikėtų numatyti galimybę 
prekybos vietų operatoriams pagal šį 
įsipareigojimą savo nuožiūra organizuoti 
savo dalyvių sandorius;
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kelių trečiųjų asmenų sandorius;

Or. en

Pakeitimas 158
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kompetentingų institucijų įgaliojimus 
reikėtų papildyti aiškiu mechanizmu, kurį 
taikant būtų galima uždrausti arba apriboti 
bet kurios finansinės priemonės, kuri kelia 
rimtų rūpesčių dėl investuotojų apsaugos, 
finansų rinkų tvarkingo veikimo ir 
vientisumo arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumo, rinkodarą, platinimą ir 
pardavimą ir kartu nustatyti atitinkamus 
EVPRI įgaliojimus koordinuoti veiklą ir 
imtis veiksmų susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms. Tokiais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi tik patenkinus įvairias 
specialias sąlygas;

(24) kompetentingų institucijų įgaliojimus 
reikėtų papildyti aiškiu mechanizmu, kurį 
taikant būtų galima uždrausti arba apriboti 
bet kurios finansinės priemonės, kuri kelia 
rimtų rūpesčių dėl investuotojų apsaugos, 
finansų rinkų tvarkingo veikimo ir 
vientisumo arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumo, rinkodarą, platinimą ir 
pardavimą ir kartu nustatyti atitinkamus 
EVPRI įgaliojimus koordinuoti veiklą ir 
imtis veiksmų susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms. Tokiais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi tik patenkinus įvairias 
specialias sąlygas ir tik išimtiniais atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų finansinių priemonių ar tam tikrų finansinės veiklos rūšių draudimas yra labai 
ribojamos priemonės ir šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi tik išimtiniais atvejais.

Pakeitimas 159
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) sandorių finansinėmis priemonėmis (27) sandorių finansinėmis priemonėmis 
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duomenis reikėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
galėtų nustatyti ir tirti galimus 
piktnaudžiavimo rinka atvejus, stebėti, ar 
rinkų veikla vykdoma sąžiningai ir 
tvarkingai, ir kontroliuoti investicinių 
įmonių veiklą. Ši priežiūra apima visas 
priemones, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS, 
taip pat visas priemones, kurių vertė 
priklauso nuo tų priemonių vertės arba turi 
įtakos tų priemonių vertei. Siekiant 
išvengti bereikalingos investicinėms 
įmonėms tenkančios administracinės 
naštos, finansinėms priemonėms, kuriomis 
prekiaujama neorganizuotai ir kuriomis 
prekiaujant nepiktnaudžiaujama rinka, 
ataskaitų teikimo prievolės nereikėtų 
taikyti;

duomenis reikėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
galėtų nustatyti ir tirti galimus 
piktnaudžiavimo rinka atvejus, stebėti, ar 
rinkų veikla vykdoma sąžiningai ir 
tvarkingai, ir kontroliuoti investicinių 
įmonių veiklą. Ši priežiūra apima visas 
priemones, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, DPS, taip pat visas 
priemones, kurių vertė priklauso nuo tų 
priemonių vertės arba turi įtakos tų 
priemonių vertei. Siekiant išvengti 
bereikalingos investicinėms įmonėms 
tenkančios administracinės naštos, 
finansinėms priemonėms, kuriomis 
prekiaujama neorganizuotai ir kuriomis 
prekiaujant nepiktnaudžiaujama rinka, 
ataskaitų teikimo prievolės nereikėtų 
taikyti;

Or. en

Pagrindimas

Visoms prekybos vietoms, kurias naudoja rinkos operatoriai ar investicinės įmonės, turėtų 
būti taikomos tokios pačios taisyklės, įskaitant skaidrumo, ne savo nuožiūra vykdomų 
sandorių, nediskriminacinės galimybės naudotis ir visapusiškos rinkos priežiūros taisykles. 
Rinka, kurioje pavienėms prekybos vietoms netaikomos tokios pačios taisyklės, visų pirma ne 
savo nuožiūra vykdomų sandorių taisyklės, kels pavojų sandorių kainodaros procesui ir 
investuotojų apsaugai.

Pakeitimas 160
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Komisija turėtų parengti ataskaitą, 
kurioje būtų nurodoma, ar sandorių 
ataskaitų turinio ir formos pakanka, kad 
kompetentingoms institucijoms būtų 
sudarytos sąlygos nustatyti 
piktnaudžiavimo rinka atvejus, ir ar iš 
investicinių įmonių tikslinga reikalauti, 
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kad jos praneštų bet kokią papildomą 
informaciją, pvz., paskyrimą įvardyti 
algoritmą ar algoritmo iniciatorių 
(angl. instigator), atsakingą už 
sprendimus dėl investicijų ir sandorių 
vykdymą. Reguliavimo institucijoms 
svarbu nustatyti fizinį ar juridinį asmenį, 
priėmusį sprendimą sudaryti sandorį. 
Atsižvelgiant į tai, kad klientai gali 
nurodyti algoritmus, kuriuos jie nori, kad 
investicinė įmonė naudotų siekdama jų 
tikslų, arba jie gali investicinei įmonei 
leisti nuspręsti, kurį algoritmą naudoti, 
siekiant sudaryti geriausią sandorį, 
reguliavimo institucijai naudinga žinoti 
algoritmą naudojusio asmens tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 161
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) kaip matyti finansų krizės 
laikotarpiu, atpirkimo sandoriai ir 
vertybinių popierių skolinimas turėjo 
įtakos sukeliant netikrumo, susijusio su 
nuosavybe ir atsakomybe. Institucijos bent 
jau bendrais bruožais turėtų pranešti apie 
atpirkimo sandorius, vertybinių popierių 
skolinimą ir visų formų įkeitimo arba 
susigrąžinimo sistemas. Ši informacija 
turėtų būti perduodama sandorių 
duomenų saugykloms arba centrinei 
vertybinių popierių saugyklai, kurios ją 
pateiktų, be kita ko, EBI, EVPRI, 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms, ESRV ir atitinkamiems 
centriniams bankams bei ECBS. Per 
likvidavimo procesą neregistruotos 
susigrąžinimo sistemos neturėtų sukelti 
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teisinių pasekmių;

Or. en

Pakeitimas 162
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikoma nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka labai 
skiriasi ir ją reikėtų suderinti siekiant 
užtikrinti tikrumą ir vienodą prie 
Sąjungos prisijungiančių trečiųjų šalių 
įmonių traktavimą, paremtą Komisijos 
atliktu šių trečiųjų šalių reguliavimo ir 
priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimu, kuriuo reikėtų užtikrinti 
panašų ES investuotojų, kuriems trečiųjų 
šalių įmonės teikia paslaugas, apsaugos 
lygį, jeigu ES investicinėms įmonėms
taikoma tokia pati galimybė teikti 
paslaugas trečiosiose šalyse;

Or. en

Pagrindimas

Iš direktyvos perkelta į reglamentą.

Pakeitimas 163
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) paslaugos teikiamos tik tinkamoms 
sandorio šalims ir turėtų būti 
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reikalaujama Europos Sąjungoje įsteigti 
filialą. Filialas įsteigiamas valstybėje 
narėje, kurioje trečiosios šalies įmonė 
vykdo svarbiausią veiklą. EVPRI 
įregistruoja įsisteigusį filialą. Kai EVPRI 
šį filialą įregistruoja, valstybė narė, 
kurioje jis įsteigtas, turėtų vykdyti šio 
filialo priežiūrą. Trečiosios šalies įmonei 
turėtų būti suteikiama galimybė paslaugas 
teikti kitose valstybėse narėse per filialą, 
taikant pranešimų teikimo tvarką;

Or. en

Pagrindimas

Iš direktyvos perkelta į reglamentą.

Pakeitimas 164
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28c) šio reglamento nuostata, kuria 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Europos Sąjungoje, 
neturėtų daryti įtakos Europos Sąjungoje 
įsisteigusių mažmeninių ar 
profesionaliųjų klientų galimybei 
investicines paslaugas iš trečiųjų šalių 
įmonių gauti tik savo ir išimtine 
iniciatyva. Šiuo atveju trečiosios šalies 
įmonės paslaugos neturėtų būti laikomos 
teikiamomis ES teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Iš direktyvos perkelta į reglamentą.
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Pakeitimas 165
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) sandorių ataskaitų teikimo tikslas –
stebėti piktnaudžiavimo rinka atvejus. Jei 
rinkoje yra daug segmentų, galima gauti 
daugiau informacijos, nei įmanoma 
apdoroti, ir taip bus tol, kol bus parengtos 
geresnės technologinės priemonės. 
EVPRI turėtų parengti ataskaitą apie 
visus rinkos segmentus, kuriems taikomi 
kiti ataskaitų teikimo reikalavimai, pvz., 
apie sandorių duomenų saugyklas, ar 
kuriems kyla nedidelė rizika arba jau 
taikomos kitos apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Reglamente [ERIR] nustatyti 
kriterijai, kuriais remiantis nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių klasėms 
reikėtų taikyti tarpuskaitos prievolę. Šiuo 
reglamentu taip pat užkertamas kelias 
konkurencijos iškraipymui, kadangi jame 
nustatytas reikalavimas suteikti prekybos 
vietoms nediskriminuojamą prieigą prie 
PSŠ, kurios siūlo nebiržinių išvestinių 
finansinių priemonių tarpuskaitos 
paslaugas, sistemos ir suteikti PSŠ, kurios 
siūlo nebiržinių išvestinių finansinių 
priemonių tarpuskaitos paslaugas, 
nediskriminuojamą prieigą prie prekybos 
vietų teikiamų sandorių duomenų srautų. 

Išbraukta.
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Kadangi nebiržinės išvestinės finansinės 
priemonės – tai išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, kurios nevykdomos 
reguliuojamoje rinkoje, šiuo reglamentu 
būtina nustatyti panašius reguliuojamoms 
rinkoms taikytinus reikalavimus. Jeigu 
EVPRI pareiškia, kad reglamentas 
taikomas išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama 
reguliuojamose rinkose, joms taip pat 
reikėtų taikyti tarpuskaitos prievolę;

Or. en

Pagrindimas

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Pakeitimas 167
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Reglamente [ERIR] nustatyti kriterijai, 
kuriais remiantis nebiržinių išvestinių 
finansinių priemonių klasėms reikėtų 
taikyti tarpuskaitos prievolę. Šiuo 
reglamentu taip pat užkertamas kelias 
konkurencijos iškraipymui, kadangi jame 
nustatytas reikalavimas suteikti prekybos 
vietoms nediskriminuojamą prieigą prie 
PSŠ, kurios siūlo nebiržinių išvestinių 

(31) reglamente [ERIR] nustatyti kriterijai, 
kuriais remiantis nebiržinių išvestinių 
finansinių priemonių klasėms reikėtų 
taikyti tarpuskaitos prievolę. Šiuo 
reglamentu taip pat užkertamas kelias 
konkurencijos iškraipymui, kadangi jame 
nustatytas reikalavimas suteikti prekybos 
vietoms nediskriminuojamą prieigą prie 
PSŠ, kurios siūlo nebiržinių išvestinių 
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finansinių priemonių tarpuskaitos 
paslaugas, sistemos ir suteikti PSŠ, kurios 
siūlo nebiržinių išvestinių finansinių 
priemonių tarpuskaitos paslaugas, 
nediskriminuojamą prieigą prie prekybos 
vietų teikiamų sandorių duomenų srautų. 
Kadangi nebiržinės išvestinės finansinės 
priemonės – tai išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, kurios nevykdomos 
reguliuojamoje rinkoje, šiuo reglamentu 
būtina nustatyti panašius reguliuojamoms 
rinkoms taikytinus reikalavimus. Jeigu 
EVPRI pareiškia, kad reglamentas 
taikomas išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama 
reguliuojamose rinkose, joms taip pat 
reikėtų taikyti tarpuskaitos prievolę;

finansinių priemonių tarpuskaitos 
paslaugas, sistemos ir suteikti PSŠ, kurios 
siūlo nebiržinių išvestinių finansinių 
priemonių tarpuskaitos paslaugas, 
nediskriminuojamą prieigą prie prekybos 
vietų teikiamų sandorių duomenų srautų. 
Kadangi nebiržinės išvestinės finansinės 
priemonės – tai išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, kurios nevykdomos 
reguliuojamoje rinkoje, šiuo reglamentu 
būtina nustatyti panašius reguliuojamoms 
rinkoms taikytinus reikalavimus. Jeigu 
EVPRI pareiškia, kad reglamentas 
taikomas išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS, joms 
taip pat reikėtų taikyti tarpuskaitos 
prievolę;

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad visoms prekybos vietoms, kuriose prekiaujama išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, būtų taikoma pagrindinė tarpuskaitos prievolė, siekiant sumažinti sisteminę 
riziką, susijusią su šia prekyba ir priemonėmis.

Pakeitimas 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) be Direktyvoje 2004/39/EB nustatytų 
reikalavimų, dėl kurių valstybės narės 
negali netinkamai apriboti prieigos prie 
poprekybinės infrastruktūros, kaip antai 
PSŠ sistemos ar atsiskaitymo priemonių, 
šiuo reglamentu būtina pašalinti įvairias 
kitas prekybos kliūtis, kuriomis gali būti 
pasinaudota, siekiant išvengti su 
finansinių priemonių tarpuskaita 
susijusios konkurencijos. Siekiant išvengti 
bet kokios diskriminacinės praktikos, PSŠ 

Išbraukta.
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turėtų sutikti atlikti įvairiose prekybos 
vietose sudarytų sandorių tarpuskaitą, 
jeigu tos prekybos vietos atitinka PSŠ 
nustatytus veiklos ir techninius 
reikalavimus. Atsisakyti suteikti prieigą 
galima tik jeigu nepatenkinami tam tikri 
deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
prieigos kriterijai;

Or. en

Pagrindimas

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Pakeitimas 169
Werner Langen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) be Direktyvoje 2004/39/EB nustatytų 
reikalavimų, dėl kurių valstybės narės 
negali netinkamai apriboti prieigos prie 
poprekybinės infrastruktūros, kaip antai 
PSŠ sistemos ar atsiskaitymo priemonių, 
šiuo reglamentu būtina pašalinti įvairias 
kitas prekybos kliūtis, kuriomis gali būti 
pasinaudota, siekiant išvengti su 
finansinių priemonių tarpuskaita 
susijusios konkurencijos. Siekiant išvengti 
bet kokios diskriminacinės praktikos, PSŠ 
turėtų sutikti atlikti įvairiose prekybos 

Išbraukta.
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vietose sudarytų sandorių tarpuskaitą, 
jeigu tos prekybos vietos atitinka PSŠ 
nustatytus veiklos ir techninius 
reikalavimus. Atsisakyti suteikti prieigą 
galima tik jeigu nepatenkinami tam tikri 
deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
prieigos kriterijai;

Or. de

Pagrindimas

Už ES ribų panašių reglamentavimo pastangų nėra. Todėl dėl pakeitimų, susijusių su FPRD 
28 straipsniu, pablogės prekybos vietų ir PSŠ konkurencinė padėtis, palyginti su ne ES 
įsisteigusiais konkurentais.

Pakeitimas 170
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) be Direktyvoje 2004/39/EB nustatytų 
reikalavimų, dėl kurių valstybės narės 
negali netinkamai apriboti prieigos prie 
poprekybinės infrastruktūros, kaip antai 
PSŠ sistemos ar atsiskaitymo priemonių, 
šiuo reglamentu būtina pašalinti įvairias 
kitas prekybos kliūtis, kuriomis gali būti 
pasinaudota, siekiant išvengti su finansinių 
priemonių tarpuskaita susijusios 
konkurencijos. Siekiant išvengti bet kokios 
diskriminacinės praktikos, PSŠ turėtų 
sutikti atlikti įvairiose prekybos vietose 
sudarytų sandorių tarpuskaitą, jeigu tos 
prekybos vietos atitinka PSŠ nustatytus 
veiklos ir techninius reikalavimus. 
Atsisakyti suteikti prieigą galima tik jeigu 
nepatenkinami tam tikri deleguotuosiuose 
aktuose nustatyti prieigos kriterijai;

(32) be Direktyvoje 2004/39/EB nustatytų 
reikalavimų, dėl kurių valstybės narės 
negali netinkamai apriboti prieigos prie 
poprekybinės infrastruktūros, kaip antai 
PSŠ sistemos ar atsiskaitymo priemonių, 
šiuo reglamentu būtina pašalinti įvairias 
kitas prekybos kliūtis, kuriomis gali būti 
pasinaudota, siekiant išvengti su finansinių 
priemonių tarpuskaita susijusios 
konkurencijos. Siekiant išvengti bet kokios 
diskriminacinės praktikos, PSŠ turėtų 
sutikti atlikti įvairiose prekybos vietose 
sudarytų sandorių tarpuskaitą, jeigu tos 
prekybos vietos atitinka PSŠ nustatytus 
veiklos ir techninius reikalavimus. 
Atsisakyti suteikti prieigą galima tik tada, 
jeigu ji keltų rimtą grėsmę finansų 
sistemos stabilumui;

Or. en
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Pakeitimas 171
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) be Direktyvoje 2004/39/EB nustatytų 
reikalavimų, dėl kurių valstybės narės 
negali netinkamai apriboti prieigos prie 
poprekybinės infrastruktūros, kaip antai 
PSŠ sistemos ar atsiskaitymo priemonių, 
šiuo reglamentu būtina pašalinti įvairias 
kitas prekybos kliūtis, kuriomis gali būti 
pasinaudota, siekiant išvengti su finansinių
priemonių tarpuskaita susijusios 
konkurencijos. Siekiant išvengti bet kokios 
diskriminacinės praktikos, PSŠ turėtų 
sutikti atlikti įvairiose prekybos vietose 
sudarytų sandorių tarpuskaitą, jeigu tos 
prekybos vietos atitinka PSŠ nustatytus 
veiklos ir techninius reikalavimus. 
Atsisakyti suteikti prieigą galima tik jeigu 
nepatenkinami tam tikri deleguotuosiuose 
aktuose nustatyti prieigos kriterijai;

(32) be Direktyvoje 2004/39/EB nustatytų 
reikalavimų, dėl kurių valstybės narės 
negali netinkamai apriboti prieigos prie 
poprekybinės infrastruktūros, kaip antai 
PSŠ sistemos ar atsiskaitymo priemonių, 
šiuo reglamentu būtina pašalinti įvairias 
kitas prekybos kliūtis, kuriomis gali būti 
pasinaudota, siekiant išvengti su 
perleidžiamųjų vertybinių popierių ir 
pinigų rinkos priemonių tarpuskaita 
susijusios konkurencijos. Siekiant išvengti 
bet kokios diskriminacinės praktikos, PSŠ 
turėtų sutikti atlikti įvairiose prekybos 
vietose sudarytų sandorių tarpuskaitą, jeigu 
tos prekybos vietos atitinka PSŠ nustatytus 
veiklos ir techninius reikalavimus. 
Atsisakyti suteikti prieigą galima tik jeigu 
nepatenkinami tam tikri deleguotuosiuose 
aktuose nustatyti prieigos kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 

Išbraukta.
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nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama 
prieiga prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės 
Sąjungos rinkose. Komisija turėtų toliau 
atidžiai stebėti infrastruktūros po 
sandorio sudarymo vystymąsi ir, jei 
būtina, įsikišti, kad užkirstų kelią 
konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Pakeitimas 173
Werner Langen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 

Išbraukta.
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tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama 
prieiga prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės 
Sąjungos rinkose. Komisija turėtų toliau 
atidžiai stebėti infrastruktūros po 
sandorio sudarymo vystymąsi ir, jei 
būtina, įsikišti, kad užkirstų kelią 
konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje;

Or. de

Pagrindimas

Už ES ribų panašių reglamentavimo pastangų nėra. Todėl dėl pakeitimų, susijusių su FPRD 
28 straipsniu, pablogės prekybos vietų ir PSŠ konkurencinė padėtis, palyginti su ne ES 
įsisteigusiais konkurentais.

Pakeitimas 174
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ ir kitoms prekybos 

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ teisei naudotis 
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vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama 
prieiga prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

prekybos vieta turėtų būti taikomi 
skaidrūs, proporcingi ir nešališki 
kriterijai, įskaitant klientų paklausos ir 
saugos kriterijus, taip pat bet kokius 
būtinus sąveikumo susitarimus. Siekiant 
sudaryti sąlygas konkurencingos visų 
finansinių priemonių, įskaitant išvestines 
finansines priemones, kuriomis galima 
prekiauti, visapusiškai bendros rinkos 
plėtrai, būtina, kad atitinkamai prekybai, 
prekybos vietoms ir PSŠ išduodant 
privalomas neišimtines licencijas būtų 
taikomi lyginamieji indeksai. PSŠ ir 
kitoms prekybos vietoms taip pat 
vadovaujantis nediskriminavimo principu 
turėtų būti suteikiama prieiga prie 
informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė.. Bet 
kuri šią informaciją ar produktus teikianti 
prekybos vieta ar PSŠ gali imti mokesčius 
už rinkos dalyviams teikiamas paslaugas 
tik siekdamos padengti sąnaudas ir gauti 
pagrįstą pelną. Sąnaudų padengimas –
paslaugoms, kurios teikiamos pagal 
paslaugų indeksą, tiesiogiai priskiriamos 
sąnaudos. Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis tekstas nesuteikia galimybės naudojant lyginamuosius indeksus apriboti 
didėjančias sąnaudas. Lyginamieji indeksai labai svarbūs prekybai nurodyti ir geriausių 
sandorių sudarymui remti. Nustatydami šias ribas, užtikriname, kad sąnaudos smarkiai 
nepadidėtų ir dėl to nesumažėtų nauda galutiniams investuotojams.
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Pakeitimas 175
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama prieiga 
prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti galimybę PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, gauti duomenų srautus. PSŠ 
teisė naudotis prekybos vieta turėtų leisti 
sudaryti susitarimus, pagal kuriuos kelios 
PSŠ naudoja tos pačios prekybos vietos 
duomenų po sandorio sudarymo srautus. 
Tačiau dėl to neturėtų atsirasti išvestinių 
finansinių priemonių tarpuskaitos 
sąveikumo arba būti suskaidytas 
likvidumas. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama prieiga 
prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama prieiga 
prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. Reglamente (ES) 
Nr. .../... [ERIR] sąveikumas numatomas 
tik vertybiniams popieriams, už kuriuos 
atsiskaitoma grynaisiais pinigais, tačiau 
EVPRI iki 2014 m. turi parengti ataskaitą 
apie tai, ar šią taikymo sritį būtų tikslinga 
išplėsti ir ją taikyti kitoms finansinėms 
priemonėms. Niekas EVPRI netrukdo 
šalims dvišaliu pagrindu susitarti dėl 
nuosavybės vertybinių popierių, išvestinių 
finansinių priemonių ar kitų priemonių 
sąveikumo. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama prieiga 
prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 177
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama prieiga 
prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus, išskyrus atvejus, kai dėl 
teisės naudotis padidėtų su veikla susijusi 
rizika ir būtų skaidomas likvidumas. 
Naujos prieigos tvirtinimas turi būti 
pateikiamas rinkos dalyviams ir PSŠ 
nariams. PSŠ ir kitoms prekybos vietoms 
taip pat vadovaujantis nediskriminavimo 
principu turėtų būti išduodamos licencijos 
ir suteikiama prieiga prie informacijos apie 
indeksus ir lyginamuosius indeksus, pagal 
kuriuos nustatoma finansinių priemonių 
vertė. Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

* (Šis pakeitimas taikomas visam 
dokumento tekstui. Jį priėmus atitinkamus 
pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Šiais pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad FPRR būtų numatoma tinkama investicinėms 
įmonėms ir rinkos operatoriams skirta trečiųjų šalių tvarka, o ne tokia tvarka, kuri būtų 
taikoma tik kai kurioms investicinių įmonių teikiamoms paslaugoms. Šia tvarka būtų 
užtikrinta, kad visos trečiųjų šalių investicinių įmonių ir rinkos operatorių, kurie patenka į 
Europos Sąjungą, teikiamos paslaugos būtų įtrauktos į FPRR taikymo sritį. Naujuosiuose 
pasiūlymuose turi būti aiškiai nurodyta, kokios taisyklės bus taikomos šiems rinkos 
operatoriams ir kokios ES taisyklės, jeigu tokių bus, taikomos nebus.

Pakeitimas 179
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
įsisteigusios. Nors valstybėms narėms 
turėtų būti sudarytos sąlygos išlaikyti šią 
tvarką ir reikalavimus, Sąjungos lygmeniu 
tikslinga įdiegti bendrą reguliavimo 
sistemą, pagal kurią trečiųjų šalių 
įmonėms, kurios Europos Sąjungoje 
įsteigia filialą, kad per jį Europos 
Sąjungoje galėtų teikti paslaugas ir 
vykdyti veiklą, kai filialui leidimą suteikia 
valstybės narės kompetentinga institucija 
ir, be kita ko, Komisija atlieka šios 
trečiosios šalies reguliavimo ir priežiūros 
sistemos lygiavertiškumo vertinimą. Be to, 
pagal šią bendrą sistemą tikslinga 
trečiosios šalies įmonei suteikti galimybę 
paslaugas teikti ar veiklą vykdyti tam 
tikroms tinkamoms sandorio šalims, 
įsisteigusioms kitose valstybėse narėse, ne 
per filialą toje valstybėje narėje ir 
nereikalaujant, kad EVPRI toje valstybėje 
narėje suteiktų jam leidimą ar jį 
įregistruotų. Trečiosios šalies įmonėms, 
kurios nori turėti galimybę paslaugas 
teikti ir veiklą vykdyti kitoms tinkamoms 
sandorio šalims ir per se 
profesionaliesiems klientams visoje 
Europos Sąjungoje, tokia galimybė turėtų 
būti suteikta, jeigu šios įmonės 
užsiregistruoja EVPRI ir, be kita ko, 
Komisija atlieka šios trečiosios šalies 
reguliavimo ir priežiūros sistemos 
lygiavertiškumo vertinimą;

Or. en
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Pagrindimas

Daug investicinių paslaugų teikiama ir investicinės veiklos vykdoma įmonei ir klientui nuolat 
bendraujant. Pavyzdžiui, trečiosios šalies įmonėms veiksmingai uždraudus savo esamiems 
klientams teikti informaciją ir mokslinius tyrimus, nepagrįstai būtų apribojama ES 
investuotojų ir sandorio šalių galimybė gauti trečiosios šalies teikiamas paslaugas.

Pakeitimas 180
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 181
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
įsisteigusios. Sąjungos lygmeniu tikslinga 
įdiegti bendrą reguliavimo sistemą. Pagal 
šią tvarką turėtų būti suderinta šiuo metu 
taikoma suskaidyta sistema, užtikrinamas 
tikrumas ir vienodas prie Sąjungos 
prisijungiančių trečiųjų šalių įmonių 
traktavimas, užtikrinama, kad Komisija 
atliktų šių trečiųjų šalių reguliavimo ir 
priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimą ir turėtų būti numatytas panašus 
ES investuotojų, kuriems teikia paslaugas 
trečiųjų šalių įmonės, apsaugos lygis. 
Taikydamos su trečiųjų šalių įmonėmis 
susijusius reikalavimus, Komisija ir 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
pagrindinį vaidmenį, kurį ES atlieka 
pasaulio finansų rinkose, ES ir trečiųjų 
šalių finansų rinkų tarpusavio 
priklausomybę ir naudą ES 
investuotojams, piliečiams, įmonėms, 
viešosioms institucijoms ir Europos 
ekonomikai, kurią lemia tarptautinė 
prekyba. Atsižvelgiant į tai, trečiosioms 
šalims numatytų reikalavimų taikymu, 
išskyrus tuos atvejus, kai tą pateisintų 
objektyvios ir įrodymais pagrįstos su 
rizikos ribojimu susijusios abejonės, ES 
investuotojams ir emitentams neturėtų 
būti trukdoma investuoti į trečiąsias šalis 
ar iš šių šalių gauti finansavimą, nei 
atvirkščiai – trečiųjų šalių investuotojams 
ir emitentams neturėtų būti trukdoma 
investuoti, didinti kapitalą ar gauti kitas 
finansines paslaugas Europos rinkose;

Or. en
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Pakeitimas 182
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
įsisteigusios. Sąjungos lygmeniu tikslinga 
įdiegti bendrą reguliavimo sistemą. Pagal 
šią tvarką turėtų būti suderinta šiuo metu 
taikoma suskaidyta sistema, užtikrinamas 
tikrumas ir vienodas prie Sąjungos 
prisijungiančių trečiųjų šalių įmonių 
traktavimas, užtikrinama, kad Komisija 
atliktų šių trečiųjų šalių reguliavimo ir 
priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimą ir turėtų būti numatytas panašus 
ES investuotojų, kuriems teikia paslaugas 
trečiųjų šalių įmonės, apsaugos lygis. 
Taikydamos su trečiųjų šalių įmonėmis 
susijusius reikalavimus, Komisija ir 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
pagrindinį vaidmenį, kurį ES atlieka 
pasaulio finansų rinkose, atvirų 
galimybių investicijoms pritraukti svarbą, 
būtinybę išsaugoti Europos finansų 
centrus, ES ir trečiųjų šalių finansų rinkų 
tarpusavio priklausomybę ir naudą ES 
investuotojams ir emitentams, piliečiams, 
įmonėms, viešosioms institucijoms ir 
Europos ekonomikai, kurią lemia 
tarptautinė prekyba pasaulyje. 
Atsižvelgiant į tai, kad finansinių 
paslaugų, kurioms reikia FPRD 
numatytos licencijos, spektras platus, 
trečiosioms šalims numatytų reikalavimų 
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai tą 
pateisintų objektyvios ir įrodymais 
pagrįstos su rizikos ribojimu susijusios 
abejonės, ES investuotojams ir 
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emitentams neleidžiama investuoti į 
trečiąsias šalis ar iš šių šalių gauti 
finansavimą, nei trečiųjų šalių 
investuotojams investuoti, didinti kapitalą 
ar gauti kitas finansines paslaugas 
Europos rinkose;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti ES gerovę, augimą, užimtumą ir finansinį stabilumą, būtina apsaugoti 
sklandžią ES investuotojų ir emitentų bei trečiųjų šalių rinkų ir paslaugų teikėjų sąveiką ir 
toliau pritraukti trečiųjų šalių investuotojų ir emitentų, kurie investuotų į ES rinkas ir per juos 
būtų didinamas kapitalas.

Pakeitimas 183
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) trečiųjų šalių įmonėms teikiant 
paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė 
tvarka ir reikalavimai. Ši tvarka yra labai 
skirtinga, ir pagal jas turinčios teisę veikti 
įmonės negali laisvai teikti paslaugų ir 
naudotis įsisteigimo laisve visose 
valstybėse narėse, išskyrus tą, kurioje jos 
įsisteigusios. Be to, jeigu paslaugas 
įgaliotoms kitoms sandorio šalims, 
įsisteigusioms Sąjungoje, galėtų teikti 
trečiųjų šalių įmonės, nesteigdamos 
Sąjungoje padalinių, tada šioms įmonėms 
nebūtų taikoma valstybės narės, kurioje 
jos vykdo veiklą, priežiūra ir jos neturėtų 
prievolių, nustatytų pagal numatomas 
taisykles. Dėl to Sąjungos lygmeniu 
tikslinga įdiegti bendrą reguliavimo 
sistemą. Pagal šią tvarką turėtų būti 
suderinta šiuo metu taikoma suskaidyta 
sistema, užtikrinamas tikrumas ir vienodas 
prie Sąjungos prisijungiančių trečiųjų šalių 
įmonių traktavimas, užtikrinama, kad 
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Komisija atliktų šių trečiųjų šalių 
reguliavimo ir priežiūros sistemos 
lygiavertiškumo vertinimą ir turėtų būti
numatytas panašus ES investuotojų, 
kuriems teikia paslaugas trečiųjų šalių 
įmonės, apsaugos lygis;

Or. pl

Pakeitimas 184
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) nustatydama veiksmingą trečiosiose 
šalyse taikomos tvarkos lygiavertiškumą, 
Komisija turėtų taikyti tik tas nuostatas, 
dėl kurių buvo susitarta tokiuose 
tarptautiniuose forumuose kaip 
G20 susitikime. Nors reikėtų siekti kuo 
labiau suderinti taisykles dėl išvestinių 
finansinių priemonių prekybos pagal 
ERIR, daugelis šioje direktyvoje pateiktų 
aspektų nepriskiriami G20 
įsipareigojimams, ir jais nesiekiama 
užtikrinti finansų sistemos stabilumo, 
todėl jie gali būti netinkami, kad trečiosios 
šalys juos tiesiogiai priimtų;

Or. en

Pakeitimas 185
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) atlikdama trečiųjų šalių 
lygiavertiškumo vertinimus, Komisija 
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turėtų užtikrinti, kad ji laikosi požiūrio, 
kuriuo pirmenybė teikiama didžiausiems 
ES prekybos partneriams, o šalys, kuriose 
yra tik kelios į ES rinkas patenkančios 
įmonės, būtų vertinamos tik po to, kai 
įvertinamos reikšmingesnės rinkos;

Or. en

Pagrindimas

Turint ribotus išteklius pirmenybę bus svarbu teikti šioms pagrindinėms jurisdikcijoms, 
siekiant nesutrikdyti prekybos ir gauti daugiausia naudos iš karto po teisės aktų priėmimo.

Pakeitimas 186
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys. Jos turi 
būti įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys 
turi vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

(35) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams arba profesionaliesiems 
klientams, visada turėtų būti reikalaujama 
Sąjungoje įsteigti filialą. Sąjungoje 
įsteigtam filialui turi būti gaunamas veiklos 
leidimas ir vykdoma jo priežiūra. 
Atitinkama kompetentinga institucija ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus. Paslaugas neįsteigus filialo 
turėtų galėti teikti tik tinkamos sandorio 
šalys. Jos turi būti įregistruotos EVPRI ir 
trečiosios šalys turi vykdyti jų priežiūrą. 
EVPRI ir trečiosios šalies kompetentinga 
institucija turėtų sudaryti tinkamus 
bendradarbiavimo susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
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professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Pakeitimas 187
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kai paslaugos teikiamos
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti
filialą. Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys. Jos turi 
būti įregistruotos EVPRI ir trečiosios
šalys turi vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus 
bendradarbiavimo susitarimus;

(35) Sąjungoje pagal bendrą ES filialų 
steigimo sistemą filialą įsteigusioms 
trečiųjų šalių įmonėms taip pat turėtų būti 
suteikta galimybė per šį filialą paslaugas 
teikti ir veiklą vykdyti mažmeniniams 
klientams visoje Europos Sąjungoje, bet 
tai neturėtų užkirsti kelio mažmeniniam 
klientui gauti paslaugų iš trečiosios šalies 
įmonės kliento išimtine iniciatyva ar 
paslaugas kitokiu būdu gauti ne 
Sąjungoje (arba pagal nacionalinę 
tvarką). Sąjungoje įsteigtam filialui turi 
būti gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma 
jo priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Kai filialui išduodamas leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas leidimas, taikant 
pranešimo procedūrą;

Or. en

Pagrindimas

Daug investicinių paslaugų teikiama ir investicinės veiklos vykdoma įmonei ir klientui nuolat 
bendraujant. Pavyzdžiui, trečiosios šalies įmonėms veiksmingai uždraudus savo esamiems 
klientams teikti informaciją ir mokslinius tyrimus, nepagrįstai būtų apribojama ES 
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investuotojų ir sandorio šalių galimybė gauti trečiosios šalies teikiamas paslaugas.

Pakeitimas 188
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys. Jos turi 
būti įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys 
turi vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

(35) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys ir 
profesionalieji klientai. Jos turi būti 
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 189
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą. 
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 

(35) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti 
patronuojamąją bendrovę. Sąjungoje 
įsteigtam filialui turi būti gaunamas veiklos 
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priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus. 
Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys. Jos turi 
būti įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys 
turi vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

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

Or. en

Pakeitimas 190
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) šio reglamento nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas 
Sąjungoje, neturėtų turėti įtakos Sąjungoje 
įsisteigusių asmenų galimybei savo 
išimtine iniciatyva gauti investicines 
paslaugas ir veiklą iš trečiųjų šalių įmonių, 
investicinių įmonių, kurioms leidimas 
suteiktas pagal šią direktyvą, arba kredito 
įstaigų, kurioms leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2006/48/EB, galimybei gauti 
trečiosios šalies įmonės investicines 
paslaugas ar veiklą arba tokių klientų 
kaip investicinė įmonė ar kredito įstaiga 
galimybei gauti trečiosios šalies įmonės 
investicines paslaugas ar veiklą 
tarpininkaujant investicinei įmonei ar 
kredito įstaigai, taip pat Sąjungoje 
įsisteigusių asmenų galimybei iš trečiosios 
šalies įmonės gauti investicines paslaugas 
ar veiklą, jeigu šios paslaugos teikiamos 
ar veikla vykdoma ne Sąjungoje. Kai 
trečiosios šalies įmonė teikia paslaugas ar 
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vykdo veiklą Sąjungoje įsisteigusiam 
asmeniui jo išimtine iniciatyva, paslaugos 
arba veikla neturėtų būti laikomos 
teikiamomis Sąjungos teritorijoje. Tuo 
atveju, kai trečiosios šalies įmonė 
Sąjungoje prekiauja su klientais arba 
galimais klientais per tarpininkus, siūlo 
arba reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis 
(kurios nėra teikiamos trečiosios šalies 
įmonei ir šiam asmeniui, susijusiam su 
šių paslaugų ar veiklos teikimu, nuolat 
bendraujant), paslaugos ar veikla neturėtų 
būti laikomos teikiamomis išimtine kliento 
iniciatyva. Kai trečiosios šalies įmonė 
paslaugas teikia ar veiklą vykdo 
investicinei įmonei, kuriai leidimas 
suteiktas pagal šią direktyvą, arba kredito 
įstaigai, kuriai leidimas suteiktas pagal 
Direktyvą 2006/48/EB, teikiančioms 
investicines paslaugas arba vykdančioms 
investicinę veiklą, arba joms 
tarpininkaujant, trečiosios šalies įmonės 
paslaugos ar veikla neturėtų būti 
laikomos teikiamomis Sąjungos 
teritorijoje. Investicinė įmonė, kuri veikia 
kaip tarpininkė, ir toliau bus atsakinga už 
tai, kad klientams užtikrintų šioje 
direktyvoje, kuri taikoma klientams 
suteiktoms paslaugoms, numatytas 
apsaugos priemones. Kai Sąjungoje 
įsisteigęs asmuo išsikelia už ES teritorijos, 
kad gautų trečiosios šalies įmonės 
teikiamas paslaugas ar vykdomą veiklą, 
arba trečiosios šalies įmonei būdinga 
veikla vykdoma už Sąjungos, paslaugos 
neturėtų būti laikomos teikiamomis ar 
veikla vykdoma ES teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Daug investicinių paslaugų teikiama ir investicinės veiklos vykdoma įmonei ir klientui nuolat 
bendraujant. Pavyzdžiui, trečiosios šalies įmonėms veiksmingai uždraudus savo esamiems 
klientams teikti informaciją ir mokslinius tyrimus, nepagrįstai būtų apribojama ES 
investuotojų ir sandorio šalių galimybė gauti trečiosios šalies teikiamas paslaugas.
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Pakeitimas 191
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 192
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) šio reglamento nuostatos, kuriomis 
reglamentuojamas trečiųjų šalių įmonių 
paslaugų teikimas Sąjungoje, neturėtų 
turėti įtakos Sąjungoje įsisteigusių 
asmenų galimybei savo išimtine iniciatyva

(36) trečiosios šalies įmonė neturėtų 
reikalauti, kad Europos Sąjungoje jai būtų 
suteiktas leidimas ar ji būtų įregistruota, 
kai paslaugas ji teikia ES kliento 
iniciatyva, jeigu paslaugas ji teikia tik 
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gauti investicines paslaugas iš trečiųjų 
šalių įmonių. Kai trečiosios šalies įmonė 
teikia paslaugas Sąjungoje įsisteigusiam 
asmeniui jo išimtine iniciatyva, paslaugos 
neturėtų būti laikomos teikiamomis 
Sąjungos teritorijoje. Tuo atveju, kai 
trečiosios šalies įmonė Sąjungoje 
prekiauja su klientais arba galimais 
klientais per tarpininkus, siūlo arba 
reklamuoja Sąjungoje teikiamas 
investicines paslaugas ar vykdomą veiklą 
kartu su papildomomis paslaugomis, 
paslaugos neturėtų būti laikomos
teikiamomis išimtine kliento iniciatyva;

įmonėms, kurioms leidimas buvo suteiktas 
pagal FPRD, arba jeigu paslaugos 
teikiamos tik už Europos Sąjungos
teritorijos;

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata būtina siekiant užtikrinti, kad ES įmonėms būtų suteikta galimybė patekti į trečiųjų 
šalių rinkas, nes tam tikros šalys niekada nepasieks ES atitinkančio lygmens, tačiau jos 
reikalauja, kad vietos subjektai būtų naudojami tam tikrai veiklai atlikti.

Pakeitimas 193
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) neatidėliotinų sandorių antrinėse 
rinkose, kuriose prekiaujama apyvartiniais 
taršos leidimais, pasitaikė nemažai 
nesąžiningos veiklos atvejų, dėl kurių gali 
sumažėti pasitikėjimas apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemomis, sukurtomis 
Direktyva 2003/87/EB, ir imamasi 
priemonių ES apyvartinių taršos leidimų 
registrų sistemai sustiprinti ir sąskaitos, 
skirtos prekiauti apyvartiniais taršos 
leidimais, atidarymo sąlygoms sugriežtinti. 
Siekiant padidinti tų rinkų vientisumą ir 
užtikrinti veiksmingą jų veikimą, įskaitant 
visapusę prekybos veiklos priežiūrą, 

(37) neatidėliotinų sandorių antrinėse 
rinkose, kuriose prekiaujama apyvartiniais 
taršos leidimais, pasitaikė nemažai 
nesąžiningos veiklos atvejų, dėl kurių gali 
sumažėti pasitikėjimas apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemomis, sukurtomis 
Direktyva 2003/87/EB, ir imamasi 
priemonių ES apyvartinių taršos leidimų 
registrų sistemai sustiprinti ir sąskaitos, 
skirtos prekiauti apyvartiniais taršos 
leidimais, atidarymo sąlygoms sugriežtinti. 
Siekiant padidinti tų rinkų vientisumą ir 
užtikrinti veiksmingą jų veikimą, įskaitant 
visapusę prekybos veiklos priežiūrą, 
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tikslinga papildyti priemones, kurių 
imamasi pagal Direktyvą 2003/87/EB, 
visapusiškai įtraukiant apyvartinius taršos 
leidimus į šios direktyvos ir 2003 m. sausio 
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/3/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka), taikymo sritį jas priskyrus 
finansinėms priemonėms;

tikslinga papildyti priemones, kurių 
imamasi pagal Direktyvą 2003/87/EB, 
visapusiškai įtraukiant apyvartinius taršos 
leidimus į šios direktyvos ir 2003 m. sausio 
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/3/EB dėl prekybos 
vertybiniais popieriais, pasinaudojant 
viešai neatskleista informacija, ir 
manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo 
rinka), taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 194
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal Sutarties 290 straipsnį. Visų pirma 
reikėtų priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų numatytos konkrečios 
nuostatos, susijusios su apibrėžtimis; 
tiksliu prekybos skaidrumo reikalavimų 
apibūdinimu; išsamia skaidrumo iki 
sandorio sudarymo reikalavimų netaikymo 
tvarka; atidėto informacijos apie sudarytą 
sandorį skelbimo subjektais; skaidrumo iki 
sandorio sudarymo prievolių taikymo 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, kriterijais; 
konkrečiomis su išlaidomis susijusiomis 
nuostatomis dėl rinkos duomenų 
prieinamumo; kriterijais, kuriais remiantis 
prekybos vietoms suteikiama prieiga prie 
PSŠ sistemų, o PSŠ – prieiga prie prekybos 
vietų, arba atsisakoma tai padaryti; ir 
tolesnėmis sąlygomis, kurioms 
susiklosčius, iškilus grėsmei investuotojų 
apsaugai, tvarkingam finansų rinkų 

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal Sutarties 290 straipsnį. Visų pirma 
reikėtų priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų numatytos konkrečios 
nuostatos, susijusios su apibrėžtimis; 
tiksliu prekybos skaidrumo reikalavimų 
apibūdinimu; išsamia skaidrumo iki 
sandorio sudarymo reikalavimų netaikymo 
tvarka; atidėto informacijos apie sudarytą 
sandorį skelbimo subjektais; skaidrumo iki 
sandorio sudarymo prievolių taikymo 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, kriterijais; 
konkrečiomis su išlaidomis susijusiomis 
nuostatomis dėl rinkos duomenų 
prieinamumo; kriterijais, kuriais remiantis 
prekybos vietoms suteikiama prieiga prie 
PSŠ sistemų, o PSŠ – prieiga prie prekybos 
vietų, arba atsisakoma tai padaryti; ir 
tolesnėmis sąlygomis, kurioms 
susiklosčius, iškilus grėsmei investuotojų 
apsaugai, tvarkingam finansų rinkų 
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veikimui ir vientisumui arba visos 
Sąjungos finansų sistemos arba jos dalies 
stabilumui, EVPRI turėtų imtis veiksmų;

veikimui ir vientisumui arba visos 
Sąjungos finansų sistemos arba jos dalies 
stabilumui, EVPRI turėtų imtis veiksmų. 
Reikėtų, kad dėl techninio pobūdžio 
deleguotųjų aktų iš anksto būtų surengtos 
konsultacijos su EVPRI;

Or. pl

Pakeitimas 195
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Komisijos ataskaitose apie finansų 
rinkų reglamentavimo paketą (be šio 
reglamento, įskaitant Finansinių 
priemonių rinkų direktyvą, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/39/EB, ir 
Reglamentą dėl prekybos vertybiniais 
popieriais naudojantis viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimo rinka) 
svarbu persvarstyti visą šį paketą praėjus 
dvejiems metams po jo įsigaliojimo, o 
Komisija gali pateikti atitinkamus 
pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus, kuriais 
apie visus pasiūlymus pirkti ar parduoti ir 
verslo sandorius būtų pranešama 
realiuoju laiku ne kompetentingoms 
institucijoms, o EVPRI nustatytai 
sistemai, kuria pasinaudojusios 
kompetentingos institucijos gali gauti visą 
reikiamą informaciją ir kuri galėtų būti 
kaip vienas konsoliduotos informacinės 
juostos vienetas arba kaip centralizuota 
bendradarbiavimo sistema, kuria 
piktnaudžiavimo atvejus būtų galima 
stebėti įvairiose rinkose ir šalyse;

Or. fi
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Pakeitimas 196
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas investicinėms 
įmonėms, kredito įstaigoms, kurioms 
suteiktas leidimas pagal Direktyvą [naująją 
FPRD] ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų ir (ar) vykdančių 
investicinę veiklą, bei reguliuojamoms 
rinkoms.

2. Šis reglamentas taikomas investicinėms 
įmonėms, kurioms suteiktas leidimas pagal 
Direktyvą [naująją FPRD], ir kredito 
įstaigoms, kurioms suteiktas leidimas pagal 
Direktyvą 2006/48/EB, teikiančioms vieną 
ar daugiau investicinių paslaugų ir (ar) 
vykdančių investicinę veiklą, bei 
reguliuojamoms rinkoms.

Or. en

Pagrindimas

Kredito įstaigoms leidimai nesuteikiami pagal antrąją FPRD. Žr. antrosios FPRD 
1 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 197
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio reglamento V antraštinė dalis taip 
pat taikoma visoms finansų sandorio 
šalims, kaip apibrėžta [2 straipsnio 
6 dalyje], ir visoms ne finansų sandorio 
šalims, kurioms taikomas Reglamento [.] 
(ERIR) [5 straipsnio 1 dalies b punktas].

3. Šio reglamento V antraštinė dalis taip 
pat taikoma visoms finansų sandorio 
šalims, kaip apibrėžta [2 straipsnio 
6 dalyje], ir visoms ne finansų sandorio 
šalims, kurioms taikomas Reglamento [.] 
(ERIR) [10 straipsnio 1 dalies b punktas].

Or. en

Pakeitimas 198
Olle Schmidt
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ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio reglamento VIII antraštinė dalis 
taikoma trečiųjų šalių įmonėms, kurios 
valstybėje narėje investicines paslaugas 
teikia ar investicinę veiklą vykdo 
neįsteigusios filialo šioje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

VIII antraštinės dalies nuostatos taikomos tik trečiųjų šalių įmonėms. Šios įmonės negali būti 
investicinės įmonės ar kredito įstaigos, kurioms leidimas suteiktas pagal antrąją FPRD.

Pakeitimas 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio reglamento VII antraštinė dalis 
taip pat taikoma visoms finansų sandorio 
šalims, kaip apibrėžta Direktyvos 
(naujosios FPRD) 2 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal FPRD ir (arba) FPRR finansų įstaigoms neturėtų būti numatoma bendra išimtis, o 
kiekvienam turėtų būti taikomi būtiniausi reikalavimai. Taikant VII antraštinę dalį EVPRI 
bent jau bus sudaromos sąlygos imtis veiksmų tam tikromis aplinkybėmis.

Pakeitimas 200
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 19 ir 20 straipsniuose numatytas 
reikalavimas atskleisti informaciją apie 
sandorius po sandorio sudarymo ir 
23 straipsnyje nustatyta prievolė pranešti 
apie sandorius netaikomi sandoriams, 
kuriuos sudarant sandorio šalis yra 
Europos centrinių bankų sistemos 
centrinis bankas.

Or. en

Pagrindimas

Nors atskleidus informaciją apie centrinių bankų vykdomus sandorius, kaip atitinkamų teisės 
aktais nustatytų jų tikslų ir užduočių dalį, rinkos skaidrumas nepadidėtų, šios informacijos 
apie šiuos sandorius atskleidimas realiuoju laiku ar praėjus kuriam laikui galėtų labai 
pakenkti šių operacijų veiksmingumui, visų pirma pinigų politikos ar operacijų užsienio 
valiutomis srityse, taip pat centriniams bankams labai trukdytų atlikti šias užduotis, kurių 
atlikimas priklauso nuo savalaikiškumo ir konfidencialumo.

Pakeitimas 201
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali visiškai ar iš 
dalies netaikyti 7, 9, 17 ir 20 straipsnių 
nuostatų finansinėms priemonėms, kurios 
išreikštos jų nacionaline valiuta, kuri 
nėra pagrindinė prekybos valiuta. 
Valstybės narės turi pranešti EVPRI apie 
tai, kad ketina pasinaudoti šia išimtimi.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi skaidrumo reikalavimai ir finansiniam tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų 
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pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, taikomi reikalavimai gali daryti labai neigiamą 
poveikį nedidelių ne nuosavybės vertybinių popierių rinkoms, kuriose priemonės išreikštos 
valiuta, kuri nėra pagrindinė prekybos valiuta, likvidumui, ir dėl to valdžios institucijoms ir 
kitiems emitentams gali kilti didelių išlaidų. Analogiškai taikant Direktyvos 2009/11/EB 
113 straipsnio c punkto 4 papunktį, valstybės narės turi turėti galimybę suteikti išimtis 
netaikyti 7, 9, 17 ir 20 straipsnių, siekdamos užtikrinti tinkamą naujų ir (arba) esamų rinkų 
veikimą nedidelių valiutų zonose.

Pakeitimas 202
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. VIII antraštinės dalies nuostatos 
taikomos tik trečiųjų šalių įmonėms. Šios 
įmonės negali būti investicinės įmonės ar 
kredito įstaigos, kurioms leidimas 
suteiktas pagal Direktyvą [naująją 
FPRD].

Or. en

Pagrindimas

VIII antraštinės dalies nuostatos neturėtų būti taikomos tuo atveju, kai leidimai trečiosios 
šalies įmonei atneša naudos.

Pakeitimas 203
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis

Prievolė prekiauti FPRD pripažintose 
rinkose
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1. Mažmeniniai ir profesionalieji klientai 
gali sudaryti toje rinkoje įprasto dydžio 
sandorius dėl finansinių priemonių:
a) reguliuojamose rinkose;
b) DPS.
Kai finansinės priemonės reguliuojamoms 
rinkoms ar DPS nepateikiamos, 
profesionalieji ir mažmeniniai klientai 
sandorius gali sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS. Šis reikalavimas 
netaikomas tinkamoms sandorio šalims.
2. Nepažeidžiant 24 straipsnyje nustatytų 
prievolių, tinkamos sandorio šalys 
sandorius dėl šių priemonių sudaro:
c) reguliuojamose rinkose;
d) DPS;
e)OPS;
f) per finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto;
g) ne biržoje.
Tinkamos sandorio šalys gali sudaryti tik 
nebiržinės prekybos sandorius, kurie, be 
kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei 
tai rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) daugiašalė sistema – sistema, 
suderinanti ar padedanti suderinti 
finansinių priemonių pirkimo ir 
pardavimo interesus, kurią naudodamas 
operatorius nesiima su turtu susijusios 
rizikos, neatsižvelgiant į tikrąjį pavedimų, 
kurie įvykdomi dėl to atliekant sandorius, 
skaičių;

Or. en

Pagrindimas

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Pakeitimas 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) dvišalė sistema – sistema, suderinanti 
ar padedanti suderinti finansinių 
priemonių pirkimo ir pardavimo 
interesus, kurią naudodamas investicinių 
įmonių operatorius imasi su turtu 
susijusios rizikos;

Or. en
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Pagrindimas

Itin svarbu paaiškinti daugiašalės ir dvišalės prekybos skirtumą. Aiškiai jų neatskyrus, 
prekybos vietos, kurios faktiškai yra daugiašalės, gali tvirtinti esančios dvišalės (kurioms 
taikomi mažesni reikalavimai). Todėl, be daugiašalės prekybos, FPRR reikėtų apibrėžti ir 
dvišalę prekybą. Tą reikėtų padaryti taip, kad būtų aišku, jog pagrindinis dvišalės prekybos 
ypatumas yra tas, jog brokeris prisiima su savo turtu susijusią riziką.

Pakeitimas 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų;

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai vykdo 
dvišalę prekybą;

Or. en

Pagrindimas

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Pakeitimas 207
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
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finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų;

finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai vykdo 
dvišalę prekybą;

Or. en

Pakeitimas 208
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų;

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, reguliariai ir sistemingai 
savo sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų;

Or. en

Pakeitimas 209
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų;

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai vykdo 
dvišalę prekybą;

Or. en
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Pakeitimas 210
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų;

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų ir 
kurios veikla atitinka šiuos kriterijus;

a) veikla atlieka svarbų komercinį 
vaidmenį įmonėje ir yra vykdoma 
laikantis ne savo nuožiūra nustatytų 
taisyklių ir tvarkos; EVPRI nustato 
kokybinius ir kiekybinius komercinio 
vaidmens reikšmingumo kriterijus;
b) veiklą vykdo šiam tikslui paskirti 
darbuotojai arba ji vykdoma pagal šiam 
tikslui paskirtą automatizuotą techninę 
sistemą, neatsižvelgiant į tai, ar šie 
darbuotojai arba sistema naudojami tik 
šiam tikslui;
c) ši veikla klientams vykdoma reguliariai 
arba nuolat.

Or. en

Pakeitimas 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, 
sistemingai ir taikant taisykles, pagal 
kurias draudžiama veikti savo nuožiūra,

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, 
sistemingai suderinanti arba padedanti 
lengviau suderinti daugiašalius trečiųjų 
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suderinanti arba padedanti lengviau 
suderinti daugiašalius trečiųjų šalių 
interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 
veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

šalių interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 
veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Pakeitimas 212
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, 
sistemingai ir taikant taisykles, pagal 
kurias draudžiama veikti savo nuožiūra,
suderinanti arba padedanti lengviau 
suderinti daugiašalius trečiųjų šalių 
interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, 
sistemingai suderinanti arba padedanti 
lengviau suderinti daugiašalius trečiųjų 
šalių interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 



AM\901839LT.doc 105/177 PE489.472v01-00

LT

leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 
veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš reguliuojamų rinkų apibrėžties išbraukiami ne savo nuožiūra nustatyti 
reikalavimai, siekiant pašalinti spragą, kuria naudojasi brokerių kryžminės prekybos 
sistemos, siekdamos išvengti taisyklės taikymo. Prievolės ne savo nuožiūra vykdyti sandorius 
nereikėtų įtraukti nei į reguliuojamų rinkų, nei į DPS apibrėžtį, siekiant aiškiai atskirti veiklą 
nuo tai veiklai taikytinos tvarkos.

Pakeitimas 213
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, 
sistemingai ir taikant taisykles, pagal 
kurias draudžiama veikti savo nuožiūra,
suderinanti arba padedanti lengviau 
suderinti daugiašalius trečiųjų šalių 
interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 
veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, 
sistemingai suderinanti arba padedanti 
lengviau suderinti daugiašalius trečiųjų 
šalių interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 
veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningose ir tinkamose daugiašalės prekybos vietose dalyvių pavedimus būtina vykdyti ne 
savo nuožiūra. Vis dėlto tai turėtų būti reikalavimas, o ne vienas iš reguliuojamos rinkos 
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ypatumų.

Pakeitimas 214
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, 
sistemingai ir taikant taisykles, pagal 
kurias draudžiama veikti savo nuožiūra, 
suderinanti arba padedanti lengviau 
suderinti daugiašalius trečiųjų šalių 
interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 
veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

(5) reguliuojama rinka – rinkos 
operatoriaus valdoma ir (arba) 
administruojama daugiašalė sistema, kuri 
suburia bent keturis skirtingus ir 
nepriklausomus dalyvius ir kurioje nė 
vienas dalyvis nevykdo daugiau kaip 
30 proc. pavedimų ar sandorių, 
sistemingai ir taikant taisykles, pagal 
kurias draudžiama veikti savo nuožiūra, 
suderinanti arba padedanti lengviau 
suderinti daugiašalius trečiųjų šalių 
interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris dėl finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti pagal šios rinkos taisykles 
ir (arba) sistemas, gavusi leidimą vykdyti 
veiklą ir nuolat veikianti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] III antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 215
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) daugiašale sistema turėtų būti 
laikoma sistema, suderinanti finansinių 
priemonių pirkimo ir pardavimo 
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interesus, kurią naudodamas operatorius 
išlieka nešališkas, neatsižvelgiant į tikrąjį 
pavedimų, kurie įvykdomi dėl to atliekant 
sandorius, skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis įterpiama siekiant paaiškinti daugiašalės ir dvišalės prekybos skirtumą.

Pakeitimas 216
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) dvišale sistema turėtų būti laikoma 
sistema, padedanti suderinti finansinių 
priemonių pirkimo ir pardavimo 
interesus, kurią naudodamas investicinių 
įmonių operatorius imasi su savo turtu 
susijusios rizikos;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis įterpiama siekiant paaiškinti daugiašalės ir dvišalės prekybos skirtumą.

Pakeitimas 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, sistemingai ir 
taikant taisykles, pagal kurias draudžiama 
veikti savo nuožiūra, suderinanti arba 

(6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, sistemingai ir 
suderinanti arba padedanti geriau suderinti 
daugiašalius trečiųjų šalių interesus pirkti ir 
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padedanti geriau suderinti daugiašalius 
trečiųjų šalių interesus pirkti ir parduoti 
finansines priemones taip, kad būtų 
sudarytas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

parduoti finansines priemones taip, kad 
būtų sudarytas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Pakeitimas 218
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, sistemingai ir 
taikant taisykles, pagal kurias draudžiama 
veikti savo nuožiūra, suderinanti arba 
padedanti geriau suderinti daugiašalius 
trečiųjų šalių interesus pirkti ir parduoti 
finansines priemones taip, kad būtų 
sudarytas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

(6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, sistemingai ir 
suderinanti arba padedanti geriau suderinti 
daugiašalius trečiųjų šalių interesus pirkti ir 
parduoti finansines priemones taip, kad 
būtų sudarytas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš reguliuojamų rinkų apibrėžties išbraukiamas ne savo nuožiūra nustatytas 
reikalavimas, siekiant pašalinti spragą, kuria naudojasi brokerių kryžminės prekybos 
sistemos, siekdamos išvengti taisyklės taikymo. Prievolės ne savo nuožiūra vykdyti sandorius 
nereikėtų įtraukti nei į reguliuojamų rinkų, nei į DPS apibrėžtį, siekiant aiškiai atskirti veiklą 
nuo tai veiklai taikytinos tvarkos.

Pakeitimas 219
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, sistemingai ir 
taikant taisykles, pagal kurias draudžiama 
veikti savo nuožiūra, suderinanti arba 
padedanti geriau suderinti daugiašalius 
trečiųjų šalių interesus pirkti ir parduoti 
finansines priemones taip, kad būtų 
sudarytas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

(6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, sistemingai ir 
suderinanti arba padedanti geriau suderinti 
daugiašalius trečiųjų šalių interesus pirkti ir 
parduoti finansines priemones taip, kad 
būtų sudarytas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Sąžiningose ir tinkamose daugiašalės prekybos vietose dalyvių pavedimus būtina vykdyti ne 
savo nuožiūra. Vis dėlto tai turėtų būti reikalavimas, o ne vienas iš DPS ypatumų.

Pakeitimas 220
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) – (6) daugiašalė prekybos sistema (DPS) –
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investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, sistemingai ir 
taikant taisykles, pagal kurias draudžiama 
veikti savo nuožiūra, suderinanti arba 
padedanti geriau suderinti daugiašalius 
trečiųjų šalių interesus pirkti ir parduoti 
finansines priemones taip, kad būtų 
sudarytas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus 
valdoma daugiašalė sistema, kuri suburia 
bent keturis skirtingus ir nepriklausomus 
dalyvius ir kurioje nė vienas dalyvis 
nevykdo daugiau kaip 30 proc. pavedimų 
ar sandorių, sistemingai ir taikant 
taisykles, pagal kurias draudžiama veikti 
savo nuožiūra, suderinanti arba padedanti 
geriau suderinti daugiašalius trečiųjų šalių 
interesus pirkti ir parduoti finansines 
priemones taip, kad būtų sudarytas 
sandoris pagal Direktyvos [naujosios 
FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nebiržinė prekyba – dvišalė prekyba, 
kurią kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai brokeris savo sąskaita vykdo 
ne prekybos vietoje kartu su tinkamomis 
sandorio šalimis ir kuri visada didesnė už 
standartinį rinkos dydį;

Or. en

Pagrindimas

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.
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Pakeitimas 222
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nebiržinė prekyba – dvišalė prekyba 
su tinkamomis sandorio šalimis, kurią 
kartais, tam tikru atveju ir nereguliariai 
brokeris vykdo savo sąskaita ir kuri visada 
yra didesnė už standartinį rinkos dydį. 
Visa prekyba, kuri apima daugiašalę ir 
dvišalę prekybą, neturėtų būti laikoma 
nebiržine prekyba, o turėtų būti padalyta į 
su daugiašaliu ir dvišaliu prekybos 
aspektu susijusius įsipareigojimus;

Or. en

Pagrindimas

Antrosios FPRD tekste aiškią nebiržinės prekybos apibrėžtį reikėtų įtraukti į pagrindinę teisės 
akto dalį (FPRR 2 straipsnis), o ne į konstatuojamąją dalį, siekiant užtikrinti visišką atitiktį.
Būtina tiksliai apibrėžti nebiržinę prekybą, nes ji yra taisyklių, kuriomis užtikrinama finansų 
rinkų sauga ir vientisumas, išimtis. Kitaip nei daugiašalė prekyba (t. y., pavedimų 
kryžminimas), nebiržinė prekyba yra dvišalė prekyba. Tai netaikoma finansiniam tarpininkui, 
nuolat vykdančiam klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto.

Pakeitimas 223
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nebiržinė prekyba – dvišalis klientų 
pavedimų vykdymas, kurį atlieka ne 
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš nuosavo finansinio 
turto, ir kuriuo įmonė tam tikru atveju ir 
nereguliariai sandorius vykdo savo 
sąskaita su didmeninėmis sandorio 
šalimis didesniais už standartinį rinkos 
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dydį dydžiais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant numatyti investuotojų apsaugą, būtina užtikrinti, kad nebiržinė prekyba būtų aiškiai 
apibrėžiama reglamente. Taip bus užtikrinama, kad nebiržiniai sandoriai apimtų tik tuos 
sandorius, kurių negalima vykdyti kitose prekybos vietose, visų pirma dėl poveikio rinkoms.

Pakeitimas 224
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) 
– bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar 
struktūra, kuri nėra reguliuojama rinka 
ar DPS ir kurioje daugiašaliai trečiųjų 
šalių interesai pirkti ir parduoti finansines 
priemones sistemingai sąveikauja taip, 
kad sudaromas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išbraukti organizuotos prekybos sistemas (OPS), kurios keltų pavojų kainodarai, 
veiksmingumui ir sąžiningumui. Iš tiesų OPS galėtų užtikrinti sandorių ne savo nuožiūra 
vykdymą, o tai keltų pavojų rinkų skaidrumui ir reguliavimo kokybei. Įterpus dar vieną 
prekybos vietos kategoriją jau ir taip suskaidytos Europos rinkos būtų suskaidomos dar 
labiau. Be to, pasiūlymas keltų pavojų kainodarai ir sąžiningai prekybos vietų konkurencijai.

Pakeitimas 225
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) 
– bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar 
struktūra, kuri nėra reguliuojama rinka 
ar DPS ir kurioje daugiašaliai trečiųjų 
šalių interesai pirkti ir parduoti finansines 
priemones sistemingai sąveikauja taip, 
kad sudaromas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis veiksnys, skiriantis siūlomą naująją OPS kategoriją ir dabartines DPS, – veiksmų 
laisvė vykdant klientų pavedimus, dėl kurios gali atsirasti piktnaudžiavimo atvejų taip darant 
neigiamą poveikį itin neinformuotiems investuotojams. Be to, OPS kategorija dar labiau 
suskaidytų rinkas, o tai nepageidautina.

Pakeitimas 226
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir 
kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių interesai 
pirkti ir parduoti finansines priemones 
sistemingai sąveikauja taip, kad sudaromas 
sandoris pagal Direktyvos [naujosios 
FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ar 
PSŠ ir kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių 
interesai pirkti ir parduoti finansines 
priemones sistemingai sąveikauja taip, kad 
sudaromas sandoris pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] II antraštinės dalies 
nuostatas;

Or. en
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Pagrindimas

Pridėta siekiant paaiškinti, kad PSŠ nebūtų nenumatytai įtraukti.

Pakeitimas 227
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir 
kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių interesai 
pirkti ir parduoti finansines priemones 
sistemingai sąveikauja taip, kad sudaromas 
sandoris pagal Direktyvos [naujosios 
FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir 
kurioje daugiašaliai didmeninių sandorio 
šalių interesai pirkti ir parduoti mažiau 
likvidžias finansines priemones, kurios 
neįtrauktos į DPS ar reguliuojamą rinką,
sistemingai sąveikauja taip, kad sudaromas 
sandoris pagal Direktyvos [naujosios 
FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 228
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir 
kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių interesai 
pirkti ir parduoti finansines priemones 
sistemingai sąveikauja taip, kad sudaromas 
sandoris pagal Direktyvos [naujosios 
FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
bet kokia ne grupės vidaus keleto 
maklerių investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir 
kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių interesai 
pirkti ir parduoti finansines priemones 
sistemingai sąveikauja taip, kad sudaromas 
sandoris pagal Direktyvos [naujosios 
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FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 229
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) nebiržinė prekyba – ad hoc pobūdžio, 
nereguliari ir su didmeninėmis sandorio 
šalimis vykdoma prekyba, kuri yra verslo 
santykių, kuriuos plėtojant sudaromi 
didesnio nei tai rinkai įprasto rinkos 
dydžio sandoriai;

Or. en

Pakeitimas 230
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) nebiržinė prekyba – ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS, OPS ar už 
finansinio tarpininko, nuolat vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, ribų sudaromi sandoriai, 
kurie, be kita ko, yra ad hoc pobūdžio, 
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis 
sandorio šalimis ir yra verslo santykių, 
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei 
tai rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
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pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis;

Or. en

Pakeitimas 231
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) finansinė priemonė – bet kuri 
Direktyvos [naujosios FPRD] I priedo 
C skirsnyje nurodyta priemonė;

(8) finansinė priemonė – bet kuri 
Direktyvos [naujosios FPRD] I priedo 
C skirsnyje ir Direktyvos [naujosios 
FPRD] I priedo CA skirsnyje nurodyta 
priemonė tik šios direktyvos, 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR], 
Reglamento (ES) Nr. …/.. 
[Piktnaudžiavimo rinka reglamento] ir 
Direktyvos (ES) Nr. .../... 
[Piktnaudžiavimo rinka direktyvos] 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 232
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) finansinė priemonė – bet kuri 
Direktyvos [naujosios FPRD] I priedo 
C skirsnyje nurodyta priemonė;

(8) finansinė priemonė – bet kuri 
Direktyvos [naujosios FPRD] I priedo 
C skirsnyje nurodyta priemonė, išskyrus 
bet kokias priemones, kurios yra 
draudimo sutartys, susijusios su Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
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vykdymo (Mokumas II) I priede 
nustatytos veiklos klase, jeigu šios 
draudimo sutartys sudaromos su 
draudimo įmone, perdraudimo įmone, 
trečiosios šalies draudimo įmone ar 
trečiosios šalies perdraudimo įmone;

Or. en

Pakeitimas 233
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) nebiržinė prekyba arba nebiržinė 
prekyba nuosavybės vertybinių popierių 
priemonėmis ir į nuosavybės vertybinius 
popierius panašiomis priemonėmis – tai 
prekyba, kuri atitinka visus šiuos 
kriterijus:
–vykdoma iki sandorio sudarymo dvišaliu 
pagrindu; ir
– vykdoma tarp tinkamų sandorio šalių; ir
– vykdoma nesistemingai, tam tikru 
atveju, nereguliariai ir nedažnai, 
nenaudojant automatizuotų technologijų; 
ir
– jai būdingi sandoriai, kurie yra didelio 
masto arba kurie patenka į EVPRI 
nustatytas nebiržines kategorijas;

Or. en

Pakeitimas 234
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) didmeninės sandorio šalys –
tinkamos sandorio šalys, kurioms būdingi 
reguliarūs didesni nei tai rinkai įprasto 
dydžio sandoriai įvairiais sudėtingais 
produktais ir kurių bendra turto vertė yra 
didesnė kaip 1 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 235
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) biržoje kotiruojami fondai – atvirų 
kolektyvinio investavimo sistemų vienetai, 
kurie laisvai cirkuliuoja kapitalo rinkose 
ir daugeliu atvejų seka indekso rezultatus;

(11) biržoje kotiruojamas fondas – fondas, 
kurio bent vienu vienetu ar akcijų klase 
galima nuolat prekiauti KIPVPS valdymo 
įmonės ar KIPVPS investicijų įmonės 
iniciatyva arba gavus išankstinį jos 
sutikimą, taip pat prireikus lygiaverčio 
investicijų fondo valdytojo, valdančio bent 
vieną reguliuojamą rinką, DPS ar OPS, 
kurioje yra bent vienas rinkos kūrėjas, 
kuris imasi veiksmų, kad užtikrintų, jog jo 
vienetų ar akcijų vertė reikšmingai 
nesiskirtų nuo jo grynosios turto vertės, 
iniciatyva ar gavus išankstinį jo sutikimą;

Or. en

Pakeitimas 236
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 11 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) biržoje kotiruojami fondai – atvirų 
kolektyvinio investavimo sistemų vienetai, 
kurie laisvai cirkuliuoja kapitalo rinkose
ir daugeliu atvejų seka indekso rezultatus;

(11) biržoje kotiruojami fondai – atvirų
kolektyvinio investavimo sistemų vienetai, 
kuriais aktyviai prekiaujama bent vienoje 
Europos reguliuojamoje rinkoje, kurioje 
yra bent vienas rinkos kūrėjas, ir kurie 
daugeliu atvejų seka indekso rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Pakeitimas 237
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) konsoliduotos informacinės juostos 
teikėjas (KIJT) – subjektas, kuris pagal 
Direktyvos [naujosios FPRD] nuostatas 
įgaliotas teikti pranešimų apie šio 
reglamento [5, 6, 11 ir 12] straipsniuose 
išvardytų finansinių priemonių sandorius 
surinkimo iš reguliuojamų rinkų, 
daugiašalių prekybos sistemų,
organizuotos prekybos sistemų ir 
patvirtintų skelbimo subjektų bei tų 
pranešimų sujungimo į nepertraukiamą 
elektroninį tiesioginį duomenų srautą, 
kuriuo realiuoju laiku pateikiami 
kiekvienos finansinės priemonės kainos ir 
kiekio duomenys, paslaugą;

(19) konsoliduotos informacinės juostos 
teikėjas (KIJT) – subjektas, kuris pagal 
Direktyvos [naujosios FPRD] nuostatas 
įgaliotas teikti pranešimų apie šio 
reglamento [5, 6, 11 ir 12] straipsniuose 
išvardytų finansinių priemonių sandorius 
surinkimo iš reguliuojamų rinkų, 
daugiašalių prekybos sistemų ir patvirtintų 
skelbimo subjektų bei tų pranešimų 
sujungimo į nepertraukiamą elektroninį 
tiesioginį duomenų srautą, kuriuo realiuoju 
laiku pateikiami kiekvienos finansinės 
priemonės kainos ir kiekio duomenys, 
paslaugą;
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Or. en

Pakeitimas 238
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valdymo organas – duomenų teikimo 
paslaugų teikėjo įmonės valdymo organas, 
atliekantis priežiūros ir valdymo funkcijas, 
turintis įgaliojimus priimti galutinius 
sprendimus ir nustatyti įmonės strategiją, 
tikslus bei visą veiklos valdymą. Valdymo 
organą sudaro asmenys, kurie veiksmingai 
vadovauja įmonės veiklai;

(21) valdymo organas – investicinės 
įmonės, rinkos operatoriaus ar duomenų 
teikimo paslaugų teikėjo įmonės valdymo 
organas, atliekantis priežiūros ir valdymo 
funkcijas, turintis įgaliojimus priimti 
galutinius sprendimus ir nustatyti 
investicinės įmonės, rinkos operatoriaus 
ar duomenų teikimo paslaugų teikėjo 
strategiją, tikslus bei visą veiklos valdymą, 
įskaitant asmenis, kurie veiksmingai 
vadovauja įmonės veiklai;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FPRD pateikta apibrėžtimi.

Pakeitimas 239
Olle Schmidt
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) lyginamasis indeksas – bet koks 
prekybinis indeksas arba viešai paskelbtas 
skaitmuo, apskaičiuojamas taikant formulę 
vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų 
ar kainų vertei, kuriais remiantis nustatoma 
pagal finansinę priemonę mokėtina suma;

(24) lyginamasis indeksas – bet koks 
prekybinis indeksas, kuriuo galima 
prekiauti arba kuris plačiai naudojamas,
arba viešai paskelbtas skaitmuo, 
apskaičiuojamas taikant formulę vieno ar 
daugiau pagrindinio turto vienetų ar kainų 
vertei, kuriais remiantis nustatoma pagal 
finansinę priemonę mokėtina suma, kuris 
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yra standartinė priemonė, susijusi su 
atitinkamo turto arba turto klasės ar 
grupės rezultatais;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateikta formuluotė nėra pakankamai konkreti tuo požiūriu, kurioms indeksų 
rūšims turėtų būti taikomas neišimtinės licencijos išdavimo reikalavimas. Šio reikalavimo 
nebūtų tikslinga taikyti visiems indeksams, o tik tiems, kuriais galima prekiauti arba kurie 
plačiai naudojami ir yra laikomi standartu, kuriuo numatoma visuotinai patvirtinta 
atitinkamos rinkos ar priemonių grupės rezultatų nustatymo priemonė, kurią šis indeksas 
reiškia ar sudaro. Tai ketinama paaiškinti šia patikslinta apibrėžtimi.

Pakeitimas 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) prekybos vieta – bet kuri reguliuojama 
rinka, daugiašalė prekybos sistema ar 
organizuotos prekybos sistema;

(25) prekybos vieta – bet kuri reguliuojama 
rinka, daugiašalė prekybos sistema ar 
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto;

Or. en

Pagrindimas

Galiojančioje FPRD finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, tinkamai priskiriamas prekybos vietai, o nebiržinėje prekyboje jis 
nuo to atleidžiamas (ankstesnė 53 konstatuojamoji dalis). Naujoji siūlomų prekybos vietų 
apibrėžčių formuluotė sukelia neaiškumų, nes finansinio tarpininko, nuolat vykdančio klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, prekybos vietoms netaikoma prekybos vietų 
apibrėžtis ir finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis klientų pavedimus iš savo nuosavo
finansinio turto, taip pat tampa nebiržinės prekybos poklasiu. Šia formuluote šalinamas šių 
neaiškumų šaltinis.

Pakeitimas 241
Sylvie Goulard



PE489.472v01-00 122/177 AM\901839LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) prekybos vieta – bet kuri reguliuojama 
rinka, daugiašalė prekybos sistema ar 
organizuotos prekybos sistema;

(25) prekybos vieta – bet kuri reguliuojama 
rinka, daugiašalė prekybos sistema ar 
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto;

Or. en

Pagrindimas

Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, 
turi būti priskiriami prekybos vietoms, nes jiems taikomos rinkai numatytos taisyklės. 
Pirmojoje FPRD finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, priskiriami prekybos vietoms, o dabartiniame pasiūlyme jie apibrėžiami kaip 
nebiržinės prekybos poklasis, sumenkinant investuotojų apsaugos taisykles. OPS reikėtų 
išbraukti remiantis FPRD ir (arba) FPRR pateiktu funkciniu požiūriu, kaip siūlo Europos 
Parlamentas.

Pakeitimas 242
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) prekybos vieta – bet kuri reguliuojama 
rinka, daugiašalė prekybos sistema ar 
organizuotos prekybos sistema;

(25) prekybos vieta – bet kuri reguliuojama 
rinka, daugiašalė prekybos sistema ar 
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto;

Or. en

Pagrindimas

Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, 
turėtų būti laikomi tinkama prekybos vieta, kaip jie apibrėžti FPRD.



AM\901839LT.doc 123/177 PE489.472v01-00

LT

Pakeitimas 243
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) daugiašalė sistema – prekybos 
sistema, suderinanti finansinių priemonių 
pirkimo ir pardavimo interesus, kurią 
naudodamas operatorius nesiima su turtu 
susijusios rizikos, taigi jis yra nešališkas, 
neatsižvelgiant į tikrąjį pavedimų, kurie 
įvykdomi dėl to atliekant sandorius, 
skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti tai, kas sudaro daugiašališkumą remiantis FPRD pateiktu funkciniu požiūriu 
(t. y. ta pati veikla –tokios pačios taisyklės). Aiškiai neatskyrus, prekybos vietos, kurios 
faktiškai yra daugiašalės, gali tvirtinti esančios dvišalės, taigi taip joms būtų taikomi mažesni 
reikalavimai.

Pakeitimas 244
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 25 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) dvišalė sistema – sistema, 
suderinanti finansinių priemonių pirkimo 
ir pardavimo interesus, kurią 
naudodamas investicinių įmonių 
operatorius sandorius vykdo savo 
sąskaita;

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti tai, kas sudaro daugiašališkumą remiantis FPRD pateiktu funkciniu požiūriu 
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(t. y. ta pati veikla –tokios pačios taisyklės). Aiškiai neatskyrus, prekybos vietos, kurios 
faktiškai yra daugiašalės, gali tvirtinti esančios dvišalės, taigi taip joms būtų taikomi mažesni 
reikalavimai.

Pakeitimas 245
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagrindinė sandorio šalis – pagrindinė 
sandorio šalis, apibrėžta Reglamento [.] 
(ERIR) 2 straipsnio 1 dalyje;

(26) pagrindinė sandorio šalis (PSŠ) –
pagrindinė sandorio šalis, apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) 2 straipsnio 
1 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Santrumpa PSŠ vartojama visame tekste, todėl išsamus terminas įterpiamas siekiant aiškumo.

Pakeitimas 246
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) pagrindinė sandorio šalis – pagrindinė 
sandorio šalis, apibrėžta Reglamento [.] 
(ERIR) 2 straipsnio 1 dalyje;

(26) pagrindinė sandorio šalis – pagrindinė 
sandorio šalis, apibrėžta Reglamento [.] 
(ERIR) 2 straipsnio 1 punkte;

Or. en

Pakeitimas 247
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 26 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) sąveikumo susitarimas – sąveikumo 
susitarimas, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. .../... [ERIR] 
2 straipsnio 12 punkte;

Or. en

Pakeitimas 248
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) trečiosios šalies įmonė – investicinė 
įmonė ar kredito įstaiga, kurios buveinė 
yra ne ES teritorijoje, kai ji teikia ar vieną 
ar daugiau investicinių paslaugų ar vykdo 
vieną ar daugiau investicinės veiklos 
rūšių Sąjungoje, ir kuriai taikoma 
direktyva [naujoji FPRD]. Vis dėlto 
siekiant direktyvos [naujosios FPRD] 2 ir 
3 straipsnyje numatytas išimtis taikyti 
trečiosios šalies įmonei, atsižvelgiama tik į 
Sąjungoje teikiamas investicines 
paslaugas ar vykdomą investicinę veiklą;

Or. en

Pagrindimas

Nei antrojoje FPRD, nei FPRR nepateikiama trečiosios šalies įmonės apibrėžtis. Į šią 
apibrėžtį nereikėtų įtraukti įmonių, kurių veiklai taikoma išimtis. Vis dėlto išimtys turėtų būti 
numatomos tik toms paslaugoms, kurios teikiamos Europos Sąjungoje. Trečiosios šalies 
įmonė neturėtų reikalauti, kad Europos Sąjungoje jai būtų suteiktas leidimas, jeigu 
investicines paslaugas Europos Sąjungoje ji teikia tik grupės įmonėms (pagal antrosios 
FPRD 2 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas), net jeigu investicines paslaugas ji taip pat 
teikia nesusijusioms šalims ne ES teritorijoje.
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Pakeitimas 249
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) sudėtinis sandoris – rizikos po 
sandorio sudarymo mažinimo paslaugų 
teikėjo sudarytas sandoris, kai:
a) sandoris yra ciklu pagrįstas ir 
daugiašalis (išskyrus paslaugos teikėją) ir 
jį visi dalyviai turi patvirtinti visą arba jis 
negalios;
b) sandoris sukurtas taip, kad kiekvienam 
dalyviui nekeltų rinkos rizikos, kiek jis tai 
gali daryti; ir
c) sandoris yra įvertintas, siekiant 
sumažinti šalutinę riziką, pvz., sandorio 
šalių kredito riziką, su veikla susijusią 
riziką ir (arba) pagrindinę riziką, kuri 
atsiranda dėl galiojančių nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių sandorių.
EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų, kuriuose papildomai 
nurodomos sudėtinio sandorio ypatybės ir 
tai, kaip 7, 9, 23 straipsnius ir 
24 straipsnio 1 dalį reikėtų taikyti jo 
sudedamosioms sandorio dalims, 
projektus.
Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Or. en

Pagrindimas

Su sudėtiniu sandoriu susijusios paslaugos, pvz., daugiašalės prekybos suspaudimas ir 
pagrindinės rizikos, kurią kelia galiojančios nebiržinių išvestinių finansinių priemonių 
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portfeliai, iš esmės skiriasi nuo įprastos prekybos veiklos. Kai kurie FPRR ir antrojoje FPRD 
numatyti reikalavimai netinkamai pritaikyti prie sudėtinių sandorių ir svarbu, kad su rizikos 
po sandorio sudarymo mažinimo sudėtiniu sandoriu susijusias paslaugas galima teikti pagal 
FPRR ir FPRD. Su sudėtiniais sandoriais susijusios paslaugos atitinka G20 politikos tikslus, 
susijusius su nebiržinių išvestinių priemonių rinka.

Pakeitimas 250
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) pirminis platinimas – sandoris 
priemonėmis, kuriomis prekiaujama 
pagal konkretaus užsakymo materialumą, 
skirtą, kad atitiktų konkrečius finansų ir 
ne finansų sandorio šalių, kurios pagal 
Direktyvos .../.../ES [naujoji FPRD] 
II priedą ir 30 straipsnį būtų priskiriamos 
tinkamoms sandorio šalims ar 
profesionaliesiems klientams, 
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Pirminio priemonės platinimo sandoriams netaikomas reikalavimas, kad jie būtų sudaromi 
per finansinį tarpininką, nuolat vykdantį klientų pavedimus iš nuosavo finansinio turto, jeigu 
jie nesudaromi reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS remiantis naujuoju siūlomu 
13a straipsniu. Vis dėlto šis terminas šiuo metu neapibrėžtas.

Pakeitimas 251
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) bona fide apsidraudimo sandoriai –
direktyvoje [naujoje FPRD] apibrėžti 
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sandoriai;

Or. en

Pakeitimas 252
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 1 dalies 29 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) pernelyg didelė spekuliacija –
direktyvoje [naujoje FPRD] apibrėžta 
prekybos veikla;

Or. en

Pakeitimas 253
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 41 straipsnį 
deleguotaisiais aktais gali priimti 
priemones, kuriomis nustatomi kai kurie 
1 dalyje nustatytų apibrėžčių techniniai 
elementai siekiant jas pritaikyti prie rinkos 
pokyčių.

3. EVPRI gali parengti techninių 
reguliavimo standartų, kuriuose nustatomi 
kai kurie 1 dalyje nustatytų apibrėžčių 
techniniai elementai siekiant jas pritaikyti 
prie rinkos pokyčių, projektus.

Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė nustatyti techninius sąvokų aspektus remiantis FPRD iš esmės yra įgaliojimas keisti 
šios direktyvos taikymo sritį. Jeigu tai yra tik techniniai įgaliojimai, skirti sąvokas pritaikyti 
prie rinkos pokyčių, EVPRI suteikta daugiau kompetencijos vertinti techninius įgaliojimus.

Pakeitimas 254
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 41 straipsnį 
deleguotaisiais aktais gali priimti 
priemones, kuriomis nustatomi kai kurie 1 
dalyje nustatytų apibrėžčių techniniai 
elementai siekiant jas pritaikyti prie rinkos 
pokyčių.

3. Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI,
pagal 41 straipsnį deleguotaisiais aktais 
gali priimti priemones, kuriomis nustatomi 
kai kurie 1 dalyje nustatytų apibrėžčių 
techniniai elementai siekiant jas pritaikyti 
prie rinkos pokyčių.

Or. pl

Pakeitimas 255
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
II antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietų skaidrumas Prekybos vietų skaidrumas daugiašalėse 
sistemose

Or. en

Pakeitimas 256
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia tuo metu 
siūlomas pirkimo ir pardavimo kainas ir 
komercinio susidomėjimo tomis jų 
sistemose skelbiamomis akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, kainomis mastą. Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia tuo metu siūlomas pirkimo ir 
pardavimo kainas ir komercinio 
susidomėjimo tomis jų sistemose 
skelbiamomis akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių, kuriomis leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS, kainomis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
įprastomis prekybos valandomis nuolat 
viešai skelbia šią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 257
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia tuo metu 
siūlomas pirkimo ir pardavimo kainas ir 
komercinio susidomėjimo tomis jų 
sistemose skelbiamomis akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, kainomis mastą. Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos
operatoriai viešai skelbia tuo metu 
siūlomas pirkimo ir pardavimo kainas ir 
komercinio susidomėjimo tomis jų 
sistemose skelbiamomis akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje 
arba prekiaujama DPS ar OPS, kainomis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
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prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 258
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia tuo metu 
siūlomas pirkimo ir pardavimo kainas ir 
komercinio susidomėjimo tomis jų 
sistemose skelbiamomis akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, kainomis mastą. Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia tuo metu 
siūlomas pirkimo ir pardavimo kainas ir 
komercinio susidomėjimo tomis akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, kainomis, kuriomis galima sudaryti 
sandorius jų sistemose, mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat viešai skelbia šią 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 259
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis prekybos 
sąlygomis ir nediskriminuodami 
investicinėms įmonėms, kurios pagal 13 
straipsnį privalo skelbti savo akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių kotiruotes, 
suteikia prieigą prie sistemų, kurias jie 
naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
tinkamomis prekybos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 13 straipsnį privalo 
skelbti savo akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių kotiruotes, suteikia prieigą prie 
sistemų, kurias jie naudoja pirmoje dalyje 
nurodytai informacijai viešai skelbti

Or. en

Pakeitimas 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolių netaikymo tvarka Prievolių netaikymas

Or. en

Pakeitimas 261
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją tai rinkai palyginti dideliems 
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modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Pakeitimas 262
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės:
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depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

– tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių;
– prekybos metodams, pagal kuriuos 
kaina nustatoma remiantis kitos sistemos 
pateikta orientacine kaina, kai ši 
orientacinė kaina plačiai skelbiama ir ją 
rinkos dalyviai paprastai laiko patikima 
orientacine kaina.

Or. en

Pakeitimas 263
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių arba tuo 
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atveju, kai vykdyti pateikiami pavedimai 
yra tinkamos tarpinės kainos.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas netaikyti prievolės tarpine kaina vykdomiems pavedimams turi būti nurodomas 
pirmuoju lygmeniu, kad dideli instituciniai investuotojai akcijomis ir toliau galėtų prekiauti jų 
neįtraukiant į agresyvias strategijas, kuriose skelbiama informacija naudojama siekiant 
instituciniams investuotojams padidinti kainą, kurią jie turi mokėti už savo akcijas, arba 
sumažinti kainą, už kurią jie savo akcijas parduoda.

Pakeitimas 264
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės:

a) tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
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panašių finansinių priemonių; arba 
b) vykdyti ir (arba) kryžminti pateiktus 
tinkamos tarpinės kainos pavedimus, kaip 
nustatė Komisija deleguotaisiais aktais 
pagal 41 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomą prievolės netaikymo tvarką būtina patikslinti pirmuoju lygmeniu taip, kad ji apimtų 
tarpine kaina vykdomus sandorius, siekiant, kad dideli instituciniai investuotojai, visų pirma 
pensijų fondai ir savitarpio fondai, ir toliau galėtų prekiauti akcijomis jiems nenumatant 
dažnų trumpalaikių sandorių. Priešingu atveju, sudarant dažnus trumpalaikius sandorius 
skelbiama informacija bus naudojama siekiant instituciniams investuotojams padidinti kainą, 
kurią jie turi mokėti už savo akcijas, arba sumažinti kainą, už kurią jie savo akcijas parduoda.

Pakeitimas 265
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą informaciją, atsižvelgdamos į 
rinkos modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 
3 dalyje nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai gali pasirinkti viešai neskelbti 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
informacijos, susijusios su tai rinkai 
palyginti dideliais pavedimais dėl akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimais, biržoje 
kotiruojamais fondais, sertifikatais arba 
kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis ar tam tikros rūšies 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais
arba kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 266
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 
3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais 
įgaliojimais. EVPRI stebi prievolės 
netaikymo atvejus ir Komisijai teikia 
metinę praktinio prievolių netaikymo 
tvarkos taikymo ataskaitą.

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per
2 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 
3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Pasibaigus 2 mėnesių 
laikotarpiui kompetentinga institucija gali 
pradėti taikyti prievolės netaikymo 
leidimą, neatsižvelgdama į tai, ar EVPRI 
pateikė nuomonę ar ne. Jeigu ta 
kompetentinga institucija sutinka netaikyti 
prievolės, o kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija tam nepritaria, ta 
kompetentinga institucija gali vėl perduoti 
šį klausimą spręsti EVPRI, kuri gali imtis 
veiksmų, vadovaudamasi jai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
19 straipsnį suteiktais įgaliojimais. EVPRI 
stebi prievolės netaikymo atvejus ir 
Komisijai teikia metinę praktinio prievolių 
netaikymo tvarkos taikymo ataskaitą.

Or. en
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Pagrindimas

6 mėnesių laikotarpis per ilgas. Be to, reikėtų aiškiai nurodyti, kad iš kompetentingų 
institucijų nereikalaujama laukti, kol EVPRI pateiks nuomonę, kad jos galėtų įgyvendinti 
leidimą netaikyti prievolę, jeigu baigėsi nuomonei pateikti skirtas laikas.

Pakeitimas 267
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 
3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais 
įgaliojimais. EVPRI stebi prievolės 
netaikymo atvejus ir Komisijai teikia 
metinę praktinio prievolių netaikymo 
tvarkos taikymo ataskaitą.

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per 
1 mėnesį nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 3 
dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais 
įgaliojimais. EVPRI stebi prievolės 
netaikymo atvejus ir Komisijai teikia 
metinę praktinio prievolių netaikymo 
tvarkos taikymo ataskaitą.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina laiku apsvarstyti visus prašymus netaikyti prievolės, siekiant užtikrinti tinkamą ir 
veiksmingą rinkos veikimą.

Pakeitimas 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per 
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 
3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais 
įgaliojimais. EVPRI stebi prievolės 
netaikymo atvejus ir Komisijai teikia 
metinę praktinio prievolių netaikymo 
tvarkos taikymo ataskaitą.

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per 
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia teigiamą nuomonę, kurioje 
vertinimas kiekvieno prievolės netaikymo 
atvejo derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir 
pagal 3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Kompetentinga institucija 
suteikia leidimus netaikyti prievolės tik 
tada, kai EVPRI pateikia teigiamą 
nuomonę. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais 
įgaliojimais. EVPRI stebi prievolės 
netaikymo atvejus ir Komisijai teikia 
metinę praktinio prievolių netaikymo 
tvarkos taikymo ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 269
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per 
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 
3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais 
įgaliojimais. EVPRI stebi prievolės 
netaikymo atvejus ir Komisijai teikia 
metinę praktinio prievolių netaikymo 
tvarkos taikymo ataskaitą.

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per 
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia privalomą nuomonę, kurioje 
vertinimas kiekvieno prievolės netaikymo 
atvejo derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir 
pagal 3 dalies b punktą priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsnį suteiktais 
įgaliojimais. EVPRI stebi prievolės 
netaikymo atvejus ir Komisijai teikia 
metinę praktinio prievolių netaikymo 
tvarkos taikymo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad šios išimtys būtų suderintai įgyvendinamos visose valstybėse narėse. Be 
to, EVPRI atliekamas atskirų FPRD nuostatų nukrypimų laikymosi vertinimas turėtų būti 
privalomas.
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Pakeitimas 270
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per 
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 3 
dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta 
kompetentinga institucija gali vėl perduoti 
šį klausimą spręsti EVPRI, kuri gali imtis 
veiksmų, vadovaudamasi jai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
19 straipsnį suteiktais įgaliojimais.

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per 
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia privalomą nuomonę, kurioje 
vertinimas kiekvieno prievolės netaikymo 
atvejo derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir 
pagal 3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Siekiant išvengti abejonių ir 
EVPRI nuomonei esant privalomai, 
kompetentinga institucija leidimą netaikyti 
prievolės suteikia tik tuo atveju, jeigu tai 
visiškai suderinama su EVPRI 
sprendimu.

Jeigu ta kompetentinga institucija suteikia 
leidimą netaikyti prievolės, šis leidimas 
automatiškai taikytinas visose valstybėse 
narėse.

EVPRI stebi prievolės netaikymo atvejus 
ir Komisijai teikia metinę praktinio 
prievolių netaikymo tvarkos taikymo 
ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 271
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie kiekvieną ketinimą 
netaikyti prievolės ir pateikia prievolės 
netaikymo procedūros paaiškinimą. Apie 
ketinimą netaikyti prievolės pranešama 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki 
prievolės netaikymo įsigaliojimo. Per
3 mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI 
susijusiai kompetentingai institucijai 
pateikia nuomonę, kurioje vertinimas 
kiekvieno prievolės netaikymo atvejo 
derėjimas su 1 dalyje nustatytais ir pagal 
3 dalies b ir c punktus priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija sutinka netaikyti prievolės, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija tam nepritaria, ta 
kompetentinga institucija gali vėl perduoti 
šį klausimą spręsti EVPRI, kuri gali imtis 
veiksmų, vadovaudamasi jai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
19 straipsnį suteiktais įgaliojimais. 
EVPRI stebi prievolės netaikymo atvejus 
ir Komisijai teikia metinę praktinio 
prievolių netaikymo tvarkos taikymo 
ataskaitą.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai prieš pradėdami taikyti 
1 dalyje numatytą išimtį turi gauti 
kompetentingos institucijos leidimą. Prieš 
leisdamos netaikyti prievolės pagal 1 dalį, 
kompetentingos institucijos praneša EVPRI 
ir kitoms kompetentingoms institucijoms 
apie kiekvieną ketinimą netaikyti prievolės 
ir pateikia prievolės netaikymo procedūros 
paaiškinimą. Apie ketinimą netaikyti 
prievolės pranešama likus ne mažiau kaip 
4 mėnesiams iki prievolės netaikymo 
įsigaliojimo. Per 2 mėnesius nuo 
pranešimo gavimo EVPRI susijusiai 
kompetentingai institucijai pateikia 
nuomonę, kurioje vertinimas kiekvieno 
prievolės netaikymo atvejo derėjimas su 1 
dalyje nustatytais ir pagal 3 dalies b ir 
c punktus priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais.

Gavusi EVPRI nuomonę, EVPRI 
pirmininkaujama kolegija, kurią sudaro 
visų valstybių narių kompetentingos 
institucijos, per vieną mėnesį priima 
bendrą nuomonę. Jeigu kolegija 
nepateikia bendros teigiamos nuomonės, 
kompetentingos institucijos DPS ar OPS 
valdančiam rinkos operatoriui nesuteikia 
leidimo netaikyti prievolės.
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Jeigu ta kompetentinga institucija sutinka 
netaikyti prievolės, o kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija tam nepritaria 
arba nepritaria veiksmingam suteiktų 
prievolės išimčių taikymui, ta 
kompetentinga institucija gali vėl perduoti 
šį klausimą spręsti EVPRI, kuri gali imtis 
veiksmų, vadovaudamasi jai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
19 straipsnį suteiktais įgaliojimais. 
EVPRI stebi prievolės netaikymo atvejus 
ir Komisijai teikia metinę praktinio 
prievolių netaikymo tvarkos taikymo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos gali 
panaikinti reguliuojamoms rinkoms, 
rinkos operatoriams ar investicinėms 
įmonėms suteiktus leidimus pasinaudoti 
vienu iš 3 dalyje numatytų leidimų 
netaikyti prievolių. Kompetentingos 
institucijos panaikina suteiktą leidimą, 
jeigu jos pastebi, kad prievolių netaikymo 
tvarka naudojamasi nukrypstant nuo jos 
pradinio tikslo arba jeigu jos mano, kad 
prievolių netaikymo tvarka naudojamasi 
siekiant apeiti šiame straipsnyje 
nustatytas taisykles. 
Prieš panaikindama leidimą pasinaudoti 
prievolių netaikymo tvarka, 
kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie savo ketinimą ir 
pateikia išsamų paaiškinimą, kuriuo ji 
pagrindžia šį ketinimą. Apie ketinimą 
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panaikinti leidimą pasinaudoti prievolės 
netaikymo tvarka kuo greičiau 
pranešama. Per 1 mėnesį nuo pranešimo 
gavimo EVPRI susijusiai kompetentingai 
institucijai pateikia neprivalomą 
nuomonę. Kai kompetentinga institucija 
gauna šią nuomonę, jos sprendimas 
įsigalioja.

Or. en

Pagrindimas

Pakankamai lankstumo reikėtų suteikti kompetentingoms institucijoms ne tik išduoti, bet ir 
panaikinti leidimus netaikyti prievolių. Taip bus užtikrinama, kad kompetentingos institucijos 
galėtų greitai reaguoti į nenumatytus rinkos pokyčius.

Pakeitimas 273
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Suteikdamos leidimus netaikyti 
skaidrumo reikalavimų kompetentingos 
institucijos ir EVPRI laikosi šių bendrųjų 
principų:
– leidimai netaikyti skaidrumo 
reikalavimų priimtini tik tais atvejais, jei 
skaidrumas tiesiogiai darytų neigiamą 
poveikį pavedimą pateikiančiam 
investuotojui;
– netinkamai apribojant skaidrumo 
reikalavimus investuotojų grupė leidimais 
netaikyti reikalavimų negali gauti naudos 
iš mažiau informuotų investuotojų;
– leidimais netaikyti skaidrumo 
reikalavimų neribojamas visos finansinių 
priemonių rinkos, kuriai taikomas šis 
leidimas netaikyti reikalavimų, 
skaidrumas.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad leidimais netaikyti reikalavimų nebūtų netinkamai ribojamas Europos 
finansų rinkos skaidrumas, šia nuostata nustatomi bendrieji principai, kurių kompetentingos 
institucijos ir EVPRI turėtų laikytis suteikdamos leidimus netaikyti skaidrumo reikalavimų.

Pakeitimas 274
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai pavedimai vykdomi suteikiant 
leidimus netaikyti prievolės viešai skelbti 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
informacijos ir naudojant kitos rinkos 
orientacines kainas, reguliuojamos 
rinkos, investicinės įmonės ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai užtikrina, kad jie greičiau nei 
kitas jų prekybos vietoje pavedimus 
vykdantis rinkos dalyvis galėtų susipažinti 
su orientacine kaina.

Or. en

Pakeitimas 275
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatoma:

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustatoma:

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant apibrėžti, kaip leidimų netaikyti prievolės išdavimas turėtų konkrečiai veikti, reikėtų 
remtis tiesioginėmis žiniomis apie turto klasę ir tai, kaip priemonėmis prekiaujama. Šioje 
srityje EVPRI turi daugiau tinkamesnės patirties nei Komisija.

Pakeitimas 276
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatoma:

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai – techninis klausimas, kuriam spręsti reikia išsamių žinių apie rinką, todėl atsakomybę 
tikslingiau būtų suteikti EVPRI.

Pakeitimas 277
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatoma:

3. EVPRI privalomais techniniais 
standartais priima priemones, kuriomis 
nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 278
Diogo Feio
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pavedimų dėl kiekvienos susijusios 
klasės finansinių priemonių, kuriems, 
vadovaujantis 1 dalimi, galima netaikyti 
prievolės pateikti informaciją iki sandorio 
sudarymo, dydis ir rūšis;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 279
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rinkos modelis, kuriam, vadovaujantis 
1 dalimi, galima netaikyti prievolės 
atskleisti informaciją iki sandorio 
sudarymo, ypač šios prievolės taikymas 
reguliuojamų rinkų naudojamiems 
prekybos kiekvienos susijusios klasės 
finansinėmis priemonėmis būdams, kai 
sandoriai sudaromi pagal reguliuojamų 
rinkų taisykles, remiantis kainomis, 
nustatytomis už reguliuojamos rinkos ribų 
arba nuolat rengiamuose aukcionuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 280
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rinkos modelis, kuriam, vadovaujantis Išbraukta.
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1 dalimi, galima netaikyti prievolės 
atskleisti informaciją iki sandorio 
sudarymo, ypač šios prievolės taikymas 
reguliuojamų rinkų naudojamiems 
prekybos kiekvienos susijusios klasės
finansinėmis priemonėmis būdams, kai 
sandoriai sudaromi pagal reguliuojamų 
rinkų taisykles, remiantis kainomis, 
nustatytomis už reguliuojamos rinkos ribų 
arba nuolat rengiamuose aukcionuose.

Or. en

Pakeitimas 281
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rinkos modelis, kuriam, vadovaujantis 
1 dalimi, galima netaikyti prievolės 
atskleisti informaciją iki sandorio 
sudarymo, ypač šios prievolės taikymas 
reguliuojamų rinkų naudojamiems 
prekybos kiekvienos susijusios klasės 
finansinėmis priemonėmis būdams, kai 
sandoriai sudaromi pagal reguliuojamų 
rinkų taisykles, remiantis kainomis, 
nustatytomis už reguliuojamos rinkos ribų 
arba nuolat rengiamuose aukcionuose.

(c) rinkos modelis, kuriam, vadovaujantis 
1 dalimi, galima netaikyti prievolės 
atskleisti informaciją iki sandorio 
sudarymo, ypač šios prievolės taikymas 
reguliuojamų rinkų, DPS ir OPS
naudojamiems prekybos kiekvienos 
susijusios klasės finansinėmis priemonėmis 
būdams, kai sandoriai sudaromi pagal 
reguliuojamų rinkų taisykles, remiantis 
kainomis, nustatytomis už reguliuojamų 
rinkų, DPS ir OPS ribų arba nuolat 
rengiamuose aukcionuose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad įtraukiamos DPS ir OPS.

Pakeitimas 282
Jean-Paul Gauzès
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rinkos modelis, kuriam, vadovaujantis 
1 dalimi, galima netaikyti prievolės 
atskleisti informaciją iki sandorio 
sudarymo, ypač šios prievolės taikymas 
reguliuojamų rinkų naudojamiems 
prekybos kiekvienos susijusios klasės 
finansinėmis priemonėmis būdams, kai 
sandoriai sudaromi pagal reguliuojamų 
rinkų taisykles, remiantis kainomis, 
nustatytomis už reguliuojamos rinkos ribų 
arba nuolat rengiamuose aukcionuose.

(c) rinkos modelis, kuriam, vadovaujantis 
1 dalimi, galima netaikyti prievolės 
atskleisti informaciją iki sandorio 
sudarymo, ypač šios prievolės taikymas 
prekybos vietų naudojamiems prekybos 
kiekvienos susijusios klasės finansinėmis 
priemonėmis būdams, kai sandoriai 
sudaromi pagal reguliuojamų rinkų 
taisykles, remiantis kainomis, nustatytomis 
nuolat rengiamuose aukcionuose.

Or. en

Pakeitimas 283
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tinkamos tarpinės kainos pavedimai, 
kurie pateikti vykdyti ir kuriuos galima 
kryžminti;

Or. en

Pagrindimas

Leidimas netaikyti prievolės tarpine kaina vykdomiems pavedimams turi būti nurodomas 
pirmuoju lygmeniu, kad dideli instituciniai investuotojai akcijomis ir toliau galėtų prekiauti jų 
neįtraukiant į agresyvias strategijas, kuriose skelbiama informacija naudojama siekiant 
instituciniams investuotojams padidinti kainą, kurią jie turi mokėti už savo akcijas, arba 
sumažinti kainą, už kurią jie savo akcijas parduoda.

Pakeitimas 284
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 285
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
...1.
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
trečioje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.
__________________
1 OL: įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 286
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atvejus, kai kompetentingos institucijos 
pagal Direktyvos 2004/39/EB 29 straipsnio 
2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalį ir Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/2006 18–
20 straipsnius iki šio reglamento taikymo 
pradžios dienos suteikia leidimą netaikyti 
prievolės, peržiūri EVPRI iki [2 metai po 
šio reglamento taikymo pradžios dienos]. 
EVPRI atitinkamai kompetentingai 
institucijai pateikia nuomonę, kurioje 
vertinama, ar kiekvienas toks atvejis ir 
toliau atitinka šiame reglamente ir bet 
kuriame kitame šiuo reglamentu 
grindžiamame teisės akte nustatytus 
reikalavimus.

4. Atvejus, kai kompetentingos institucijos 
pagal Direktyvos 2004/39/EB 29 straipsnio 
2 dalį ir 44 straipsnio 2 dalį ir Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/2006 18–
20 straipsnius iki šio reglamento taikymo 
pradžios dienos suteikia leidimą netaikyti 
prievolės, peržiūri EVPRI iki [2 metai po 
šio reglamento taikymo pradžios dienos]. 
EVPRI atitinkamai kompetentingai 
institucijai pateikia privalomą nuomonę, 
kurioje vertinama, ar kiekvienas toks 
atvejis ir toliau atitinka šiame reglamente ir 
bet kuriame kitame šiuo reglamentu 
grindžiamame teisės akte nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad šios išimtys būtų suderintai įgyvendinamos visose valstybėse narėse. Be 
to, EVPRI atliekamas atskirų FPRD nuostatų nukrypimų laikymosi vertinimas turėtų būti 
privalomas.

Pakeitimas 287
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS arba 
OPS, sandorių kainą, apimtį ir laiką. 
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia sudarytų akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS, 
sandorių kainą, apimtį ir laiką. 
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
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operatoriai visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento.

visų tokių sandorių duomenis skelbia 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio 
sudarymo momento.

Or. en

Pakeitimas 288
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS arba 
OPS, sandorių kainą, apimtį ir laiką. 
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje 
arba prekiaujama DPS arba OPS, sandorių 
kainą, apimtį ir laiką. Naudodamiesi 
techninėmis galimybėmis reguliuojamos 
rinkos ir DPS ar OPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
visų tokių sandorių duomenis skelbia 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio 
sudarymo momento.

Or. en

Pakeitimas 289
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų akcijų, 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų akcijų, 
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depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS arba 
OPS, sandorių kainą, apimtį ir laiką. 
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento.

depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS arba 
OPS, sandorių kainą, apimtį ir laiką. 
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento. Elektroninės 
prekybos atžvilgiu informaciją po 
sandorio sudarymo galima pateikti vėliau, 
tačiau ne dvigubai vėliau nei sandorio 
įvykdymo gaištis.

Or. en

Pakeitimas 290
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis prekybos 
sąlygomis ir nediskriminuodami 
investicinėms įmonėms, kurios pagal 
19 straipsnį privalo skelbti savo akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių sandorių 
duomenis, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
tinkamomis prekybos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 19 straipsnį privalo 
skelbti savo akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių duomenis, suteikia 
prieigą prie sistemų, kurias jie naudoja 
pirmoje dalyje nurodytai informacijai 
viešai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 291
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis prekybos 
sąlygomis ir nediskriminuodami 
investicinėms įmonėms, kurios pagal 
19 straipsnį privalo skelbti savo akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių sandorių 
duomenis, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis prekybos 
sąlygomis ir nediskriminuodami 
investicinėms įmonėms, kurios pagal 
19 straipsnį privalo skelbti savo akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių sandorių 
duomenis, suteikia faktinę prieigą prie 
sistemų, kurias jie naudoja pirmoje dalyje 
nurodytai informacijai viešai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 292
Werner Langen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tvarka, kurią 1 dalyje numatytai 
informacijai viešai skelbti naudoja 
reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonėms ir rinkos 
operatoriai, turi atitikti PSS teisės aktais 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad ataskaitų teikimo tvarka būtų standartizuota, siekiant 
reikalauti, jog teikiant visas ataskaitas būtų laikomasi FPRD 61–66 straipsniuose numatytų 
patvirtintų skelbimo subjektų standartų.
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Pakeitimas 293
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms
leisti atsižvelgiant į sandorių rūšį ir dydį 
numatyti tų sandorių duomenų skelbimo 
atidėjimą. Visų pirma kompetentingos 
institucijos gali leisti atidėti akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių, kurie tai rinkai yra 
palyginti dideli, duomenų skelbimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai privalo gauti išankstinį 
kompetentingos institucijos sutikimą dėl 
siūlomų sandorio duomenų skelbimo 
atidėjimo priemonių ir aiškiai informuoja 
rinkos dalyvius ir visuomenę apie šias 
priemones. EVPRI stebi, kaip taikomos 
šios atidėto prekybos duomenų skelbimo 
priemonės ir Komisijai teikia metinę jų 
praktinio taikymo ataskaitą.

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms 
leisti atsižvelgiant į sandorių rūšį ir dydį 
numatyti tų sandorių duomenų skelbimo 
atidėjimą. Visų pirma kompetentingos 
institucijos gali leisti atidėti akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių ar susijusių su 
reikšmingu platinimu, kaip apibrėžta 
Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 2273/2003,, kurie tai rinkai yra 
palyginti dideli, duomenų skelbimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai privalo gauti išankstinį 
kompetentingos institucijos sutikimą dėl 
siūlomų sandorio duomenų skelbimo 
atidėjimo priemonių ir aiškiai informuoja 
rinkos dalyvius ir visuomenę apie šias 
priemones. EVPRI stebi, kaip taikomos 
šios atidėto prekybos duomenų skelbimo 
priemonės ir Komisijai teikia metinę jų 
praktinio taikymo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Europos kapitalo rinkų patrauklumui svarbu, kad veiksmingai būtų teikiami antriniai ir 
pirminiai pasiūlymai. Reikšmingo platinimo kainodaros mechanizmai įprastai veikia per 
pasiūlymų gavimo mechanizmą, o jų kainų nustatymo mechanizmai labai skiriasi nuo įprastos 
antrinės prekybos. Tinkamas skaidrumas teikiant šiuos pasiūlymus užtikrinamas per šiuos 
viešus skelbimus.
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Pakeitimas 294
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms 
leisti atsižvelgiant į sandorių rūšį ir dydį 
numatyti tų sandorių duomenų skelbimo 
atidėjimą. Visų pirma kompetentingos 
institucijos gali leisti atidėti akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių, kurie tai rinkai yra 
palyginti dideli, duomenų skelbimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai privalo gauti išankstinį 
kompetentingos institucijos sutikimą dėl 
siūlomų sandorio duomenų skelbimo 
atidėjimo priemonių ir aiškiai informuoja 
rinkos dalyvius ir visuomenę apie šias 
priemones. EVPRI stebi, kaip taikomos 
šios atidėto prekybos duomenų skelbimo 
priemonės ir Komisijai teikia metinę jų 
praktinio taikymo ataskaitą.

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms 
leisti atsižvelgiant į sandorių rūšį ir dydį 
numatyti tų sandorių duomenų skelbimo 
atidėjimą. Visų pirma kompetentingos 
institucijos gali leisti atidėti akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių, kurie tai rinkai yra 
palyginti dideli, duomenų skelbimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
privalo gauti išankstinį kompetentingos 
institucijos sutikimą dėl siūlomų sandorio 
duomenų skelbimo atidėjimo priemonių ir 
aiškiai informuoja rinkos dalyvius ir 
visuomenę apie šias priemones. EVPRI 
stebi, kaip taikomos šios atidėto prekybos 
duomenų skelbimo priemonės ir Komisijai 
teikia metinę jų praktinio taikymo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 295
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms 
leisti atsižvelgiant į sandorių rūšį ir dydį
numatyti tų sandorių duomenų skelbimo 
atidėjimą. Visų pirma kompetentingos 
institucijos gali leisti atidėti akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių, kurie tai rinkai yra
palyginti dideli, duomenų skelbimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai privalo gauti išankstinį 
kompetentingos institucijos sutikimą dėl 
siūlomų sandorio duomenų skelbimo 
atidėjimo priemonių ir aiškiai informuoja 
rinkos dalyvius ir visuomenę apie šias 
priemones. EVPRI stebi, kaip taikomos 
šios atidėto prekybos duomenų skelbimo 
priemonės ir Komisijai teikia metinę jų 
praktinio taikymo ataskaitą.

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms 
leisti numatyti tų sandorių duomenų 
skelbimo atidėjimą, kurie tai rinkai yra
išskirtinai dideli, palyginti su akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandoriais. Reguliuojamos 
rinkos ir DPS ar OPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
privalo gauti išankstinį kompetentingos 
institucijos sutikimą dėl siūlomų sandorio 
duomenų skelbimo atidėjimo priemonių ir 
aiškiai informuoja rinkos dalyvius ir 
visuomenę apie šias priemones. EVPRI 
stebi, kaip taikomos šios atidėto prekybos 
duomenų skelbimo priemonės ir Komisijai 
teikia metinę jų praktinio taikymo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 296
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kompetentinga institucija leidžia 
atidėti skelbimą, o kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija tam nepritaria 
arba nepritaria veiksmingam suteikto 
leidimo taikymui, ta kompetentinga 
institucija gali vėl perduoti šį klausimą 
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spręsti EVPRI, kuri gali imtis veiksmų, 
vadovaudamasi jai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
19 straipsnį suteiktais įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 297
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatoma:

2. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiant skelbimo atidėjimo sąlygas reikėtų remtis tiesioginėmis žiniomis apie turto klasę 
ir tai, kaip prekiaujama priemonėmis. Šioje srityje EVPRI turi daugiau tinkamesnės patirties 
nei Komisija.

Pakeitimas 298
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatoma:

2. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustatoma:

Or. en
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Pagrindimas

Tai – techninis klausimas, kuriam spręsti reikia išsamių žinių apie rinką, todėl atsakomybę 
tikslingiau būtų suteikti EVPRI.

Pakeitimas 299
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvienos susijusios klasės finansinių 
priemonių duomenys, kuriuos 
reguliuojamos rinkos, investicinės įmonės, 
įskaitant finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir 
reguliuojamos rinkos turi įtraukti į viešai 
skelbtiną informaciją;

(a) kiekvienos susijusios klasės finansinių 
priemonių duomenys, kuriuos 
reguliuojamos rinkos, investicinės įmonės, 
įskaitant finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir reguliuojamos rinkos 
turi įtraukti į viešai skelbtiną informaciją;

Or. en

Pakeitimas 300
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis reguliuojamai rinkai, investicinei 
įmonei, įskaitant finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS ar OPS
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis reguliuojamai rinkai, investicinei 
įmonei, įskaitant finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS 
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 
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ar akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ar 
kitų susijusių panašių finansinių priemonių 
rūšies – leidžiama atidėti.

ar akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ar 
kitų susijusių panašių finansinių priemonių 
rūšies – leidžiama atidėti.

Or. en

Pakeitimas 301
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis reguliuojamai rinkai, investicinei 
įmonei, įskaitant finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS ar OPS 
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 
ar akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ar 
kitų susijusių panašių finansinių priemonių 
rūšies – leidžiama atidėti.

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis reguliuojamai rinkai, investicinei 
įmonei, įskaitant finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS ar OPS 
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 
ar akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ar 
kitų susijusių panašių finansinių priemonių 
rūšies (įskaitant vyraujantį prekybos 
veiklos likvidumo pobūdį ar savitus 
ypatumus) – leidžiama atidėti.

Or. en

Pakeitimas 302
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuos techninių reguliavimo standartų 
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projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
...1.
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.
__________________
1 OL: įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 303
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Or. en

Pakeitimas 304
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
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Nuosavybės priemonių skaidrumo iki 
sandorio sudarymo veiksmingumas

Kiekvienais metais EVPRI Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
pateikia nuomonę dėl skaidrumo iki 
sandorio sudarymo veiksmingumo, 
atsižvelgdama į pokyčius finansų rinkose. 
Visų pirma EVPRI apskaičiuoja sudarytų 
sandorių santykį viešai neskelbdama 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
informacijos.
Jei EVPRI apskaičiuoja, kad daugiau 
kaip 10 proc. sandorių buvo sudaryti 
neskelbiant 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos informacijos, arba mano, kad 
nuosavybės priemonių skaidrumo iki 
sandorio sudarymo reikalavimai nėra 
veiksmingi, EVPRI gali pateikti nuomonę 
dėl 4 straipsnio 1 dalyje numatytos 
prievolių netaikymo tvarkos peržiūros.
Komisijai pagal 94 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
per tris mėnesius nuo EVPRI nuomonės 
gavimo, kuriais būtų persvarstoma 
4 straipsnio 1 dalyje numatyta prievolių 
netaikymo tvarka, siekiant užtikrinti 
skaidrumo iki sandorio sudarymo 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 305
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Prekybos vietoms iki sandorio sudarymo 
keliami skaidrumo reikalavimai, susiję su 
obligacijomis, struktūrizuotais 
finansiniais produktais, apyvartiniais 
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taršos leidimais ir išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis
1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kuriomis leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS ar OPS, tomis jų 
sistemoje skelbiamomis pavedimų 
kainomis arba kotiruotėmis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat viešai skelbia šią 
informaciją.
2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis rinkos sąlygomis 
ir nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį 
privalo skelbti savo obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių kotiruotes, suteikia 
prieigą prie sistemų, kurias jie naudoja 
pirmoje dalyje nurodytai informacijai 
viešai skelbti.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sandorių dydį šiose rinkose ir nedidelį rinkos dalyvių skaičių, tikėtina, kad dėl 
skaidrumo iki sandorio sudarymo gali būti netenkama likvidumo ir stipriai sutrikdoma rinka. 
Norint, kad skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimai būtų tikslingi, skaidrumas iki 
sandorio sudarymo nebus reikalingas.
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Pakeitimas 306
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, taip pat kurie yra pakankamai 
likvidūs, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą, ir kurios yra pakankamai 
likvidžios. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 307
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, prireikus skelbia kainas 
ir komercinio susidomėjimo pavedimais 
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obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia
šią informaciją.

dėl obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Jeigu pateikiamos kainos, 
reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat skelbia šią informaciją 
apie Direktyvoje 2004/109/EB ir 
Direktyvoje 2010/73/ES nurodytus 
mažmeninius sandorius.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtinas tam tikras nuosavybės vertybinių popierių skaidrumo lygis, jis turėtų būti 
taikomas tik mažmeniniams sandoriams, nes jis stipriai sutrikdytų didmenines rinkas. Tačiau 
abejojama, ar šis skaidrumas iki sandorio sudarymo bus naudingas. Mažmeniniai sandoriai 
apibrėžiami Prospekto ir Skaidrumo direktyvose, todėl juos sudarant reikėtų laikytis šio 
galiojančio standarto.

Pakeitimas 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai
viešai skelbia kainas ir komercinio 
susidomėjimo pavedimais dėl obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
DPS ir kurių prospektas paskelbtas, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių, kuriomis leista 
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išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

prekiauti arba prekiaujama DPS, tomis jų 
sistemoje skelbiamomis pavedimų 
kainomis arba kotiruotėmis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
įprastomis prekybos valandomis nuolat 
viešai skelbia šią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė būtina siekiant užtikrinti, kad visoms prekybos vietoms, kurias naudoja rinkos 
operatoriai ar investicinės įmonės, būtų taikomos tokios pačios rinkos taisyklės, kurioms 
Europos Parlamentas pritarė savo 2010 m. pranešime dėl neviešų anoniminių prekybos vietų. 
Todėl OPS kategorija pašalinama. Šia formuluote vienodos sąlygos bus užtikrinamos visose 
prekybos sistemose. Tikslas – ne tik didinti skaidrumą, bet ir užtikrinti, kad visoms ne 
nuosavybės finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje, 
būtų taikomos tokios pačios skaidrumo iki sandorio sudarymo taisyklės.

Pakeitimas 309
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia 
priemonių, kurios atitinka šioje dalyje 
nustatytus likvidumo kriterijus, kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
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mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią priemonių, kurios atitinka šioje dalyje 
nustatytus likvidumo kriterijus, 
informaciją. Jeigu profesionalios ir 
tinkamos sandorio šalys dėl sandorių 
derasi tiesiogiai, skelbiamos orientacinės 
kainos iki sandorio sudarymo turi būti 
kuo artimesnės praktiškai 
įgyvendinamoms sandorio kainoms.
Šiame straipsnyje numatyti reikalavimai 
taikomi tik toms finansinėms priemonėms, 
kurių atveju nustatyta, kad jos yra 
pakankamai likvidžios arba kuriomis 
prekiaujama likvidžioje rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad tokiems prekybos modeliams kaip prašymams dėl kotiruotės ir 
tiesioginiam ir (arba) mišriam sandorių vykdymui būtų taikoma skaidrumo užtikrinimo 
tvarka. Šie modeliai yra itin svarbūs didmeninėms rinkoms, kuriose rinkos kūrėjai padengia 
riziką, kurios jie ėmėsi savo klientams užtikrindami likvidumą. 26 straipsnio 3 dalyje numatyti 
kriterijai galėtų būti naudojami siekiant nuspręsti, kuri priemonė yra pakankamai likvidi, kad 
jai būtų galima taikyti skaidrumo užtikrinimo tvarką.

Pakeitimas 310
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
atsižvelgdami į valdomą prekybos sistemą,
viešai skelbia kainas ir komercinio 
susidomėjimo pavedimais dėl obligacijų ir 
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obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kuriomis leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS, tomis jų sistemoje 
skelbiamomis pavedimų kainomis arba 
kotiruotėmis mastą. Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS valdančios investicinės įmonės ir 
rinkos operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat viešai skelbia šią 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 311
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kuriomis leista prekiauti arba prekiaujama 
DPS ar OPS, tomis jų sistemoje 
skelbiamomis pavedimų kainomis arba 
kotiruotėmis mastą Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.
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šią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 312
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai
viešai skelbia kainas ir komercinio 
susidomėjimo pavedimais dėl obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
prekiaujama PDS, kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS, 
tomis jų sistemoje skelbiamomis pavedimų 
kainomis arba kotiruotėmis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
įprastomis prekybos valandomis nuolat 
viešai skelbia šią informaciją. Informacijos 
atskleidimas ir skelbimo dažnumas 
proporcingai pritaikomi prie emisijos, 
sandorio dydžio ir nacionalinių rinkų 
ypatumų.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 1 dalies formuluotė turėtų būti pakeista taip, kad 14 konstatuojamojoje dalyje 
nurodytas tas pats proporcingumo principas būtų aiškiai pateiktas. Iš tiesų šis principas 
sudaro galimybes pritaikyti skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus, kaip 
pateikta pirmiau iš dalies pakeistame straipsnyje.
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Pakeitimas 313
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kuriomis leista prekiauti arba prekiaujama 
DPS ar OPS, tomis jų sistemoje 
skelbiamomis pavedimų kainomis arba 
kotiruotėmis mastą Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai viešai skelbia 
šią informaciją. Informacijos atskleidimas 
ir skelbimo dažnumas proporcingai 
pritaikomi prie emisijos, sandorio dydžio 
ir nacionalinių rinkų ypatumų.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 1 dalies formuluotė turėtų būti pakeista taip, kad 14 konstatuojamojoje dalyje 
nurodytas tas pats proporcingumo principas būtų aiškiai pateiktas. Iš tiesų šis principas 
suteikia galimybę pritaikyti skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus.

Pakeitimas 314
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS ir kurių sandorio dydis mažesnis 
kaip 100 000 EUR, tomis jų sistemoje 
skelbiamomis pavedimų kainomis arba 
kotiruotėmis mastą. Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

100 000 EUR nustatyta riba yra pakankamai maža ir neapima institucinių investuotojų 
prekybos didelėmis obligacijos (taigi nedarys pernelyg didelės žalos likvidumui), bet 
pakankamai didelė, kad būtų taikoma daugumai mažmeninės prekybos.

Pakeitimas 315
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
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obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje 
arba prekiaujama DPS ar OPS, tomis jų 
sistemoje skelbiamomis pavedimų 
kainomis arba kotiruotėmis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat viešai skelbia šią 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 316
Werner Langen

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
atsižvelgdami į valdomą prekybos sistemą, 
viešai skelbia kainas ir komercinio 
susidomėjimo pavedimais dėl obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms taikomos 
24 straipsnyje nurodytos prekybos 
prievolės, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS valdančios investicinės įmonės ir 
rinkos operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat viešai skelbia šią 
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šią informaciją. informaciją.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma ne 
finansų sandorio šalių atliekamiems 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kurie sumažina objektyviai 
įvertinamą riziką, tiesiogiai susijusią su 
komercine veikla arba su šią sandorio šalį 
finansuojančiu verslu.

Or. en

Pagrindimas

Ne finansų įmonių naudojamos išvestinės finansinės priemonės yra pritaikytos lanksčiai ir 
veiksmingai apdrausti nuo vykdomam verslui kylančios rizikos. Pagal šį pakeitimą šiems 
sandoriams nebūtų taikomi skaidrumo reikalavimai, nes viešas šių pritaikytų sandorių 
skelbimas gali kelti konfidencialumo problemų.

Pakeitimas 317
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kurioms 
taikomos 24 straipsnyje nurodytos 
prekybos prievolės, tomis jų sistemoje 
skelbiamomis pavedimų kainomis arba 
kotiruotėmis mastą. Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
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šią informaciją. šią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimai taikomi tiktai toms 
išvestinėms finansinėms priemonėms, kurioms taikoma 24 straipsnyje numatyta prekybos 
prievolė, ir dėl to ne finansų sandorio šalių, kurioms taikoma ERIR nustatyta tarpuskaitos 
riba, sandoriams netaikomi skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai, kurių turėtų 
laikytis DPS rinkos operatoriai.

Pakeitimas 318
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis 
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas, 
kaip reikalaujama 
Direktyvoje 2003/71/EB dėl prospekto, 
kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai 
popieriai siūlomi visuomenei ar 
įtraukiami į prekybos sąrašą, paskelbtas, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių, kuriomis leista 
prekiauti arba prekiaujama DPS ar OPS, 
tomis jų sistemoje skelbiamomis pavedimų 
kainomis arba kotiruotėmis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. 
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat viešai skelbia šią 
informaciją.
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Or. en

Pakeitimas 319
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis rinkos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį privalo 
skelbti savo obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių 
kotiruotes, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis rinkos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį privalo 
skelbti savo obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių 
kotiruotes, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 320
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis rinkos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį privalo 
skelbti savo obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių 
kotiruotes, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
tinkamomis rinkos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį privalo 
skelbti savo obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių 
kotiruotes, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.
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Or. en

Pakeitimas 321
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis rinkos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį privalo 
skelbti savo obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių 
kotiruotes, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis rinkos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį privalo 
skelbti savo obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių 
kotiruotes, suteikia faktinę prieigą prie 
sistemų, kurias jie naudoja pirmoje dalyje 
nurodytai informacijai viešai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 322
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis rinkos sąlygomis 
ir nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 17 straipsnį 
privalo skelbti savo obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų,
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių kotiruotes, suteikia 
prieigą prie sistemų, kurias jie naudoja 
pirmoje dalyje nurodytai informacijai 

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą 
prekybos sistemą, prireikus viešai skelbia 
kainas ir komercinio susidomėjimo 
pavedimais dėl obligacijų ir struktūrizuotų 
finansinių produktų, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kuriomis leista prekiauti arba 
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viešai skelbti. prekiaujama DPS ar OPS, tomis jų 
sistemoje skelbiamomis pavedimų 
kainomis arba kotiruotėmis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą. Jeigu 
pateikiamos kainos, reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją. Jeigu rinkos dalyviai 
sandorius savo nuožiūra sudaro 
derėdamiesi tiesiogiai, skelbiamos 
orientacinės kainos iki sandorio 
sudarymo turi būti kuo artimesnės 
praktiškai įgyvendinamoms sandorio 
kainoms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad tokiems prekybos modeliams kaip prašymams dėl kotiruotės 
ir tiesioginiam ir (arba) mišriam sandorių vykdymui būtų taikoma skaidrumo užtikrinimo 
tvarka. Šie modeliai yra itin svarbūs didmeninėms rinkoms, kuriose rinkos kūrėjai padengia 
riziką, kurios jie ėmėsi savo klientams užtikrindami likvidumą.


