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Pakeitimas 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolių netaikymo tvarka Prievolių netaikymas

Or. en

Pakeitimas 324
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 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 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją apie tam tikrų grupių 
produktus, atsižvelgdamos į rinkos modelį, 
konkrečius prekybos tam tikru produktu 
veiklos ypatumus ir likvidumą, pagal 4 
dalį nustatytais atvejais.

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją apie tam tikrų grupių 
produktus, atsižvelgdamos į:

i) rinkos modelį;
ii) prekybos tam tikru produktu veiklos 
ypatumus;
iii) atskirų rinkų ypatumus, įskaitant 
rinkos dalyvių skaičių ir tipą;
iv) pavedimų dydį ar rūšį, prekybos būdą 
ir finansinės priemonės emisijos dydį ir 
rūšį;
v) tam tikro produkto likvidumą ir kitus 
susijusius likvidumo vertinimo kriterijus.
Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali netaikyti prievolės tai mažmeninei 
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rinkai palyginti dideliems pavedimams dėl 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių ar tam 
tikros rūšies ar klasės obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių.
Šiame straipsnyje išdėstyti reikalavimai 
taikomi tik toms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos pakankamai likvidžiomis 
arba kurių rinka yra likvidi.

Or. en

Pagrindimas

Mažesnėse fiksuotų pajamų rinkose visiško skaidrumo reikalavimai gali daryti didelį 
neigiamą poveikį rinkos formuotojų norui ir gebėjimui nustatyti kainas, o tai darytų neigiamą 
poveikį likvidumui. Skaidrumo reikalavimų netaikymo tvarka turėtų būti atitinkamai 
grindžiama atsargumo ir proporcingumo principais. Tai itin svarbu obligacijų ir išvestinių 
finansinių priemonių rinkose.

Pakeitimas 325
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 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 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją apie tam tikrų grupių 
produktus, atsižvelgdamos į rinkos modelį,
konkrečius prekybos tam tikru produktu 
veiklos ypatumus ir likvidumą, pagal 4 dalį 
nustatytais atvejais.

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją apie tam tikrų grupių 
produktus, atsižvelgdamos į rinkos modelį 
ir konkrečius prekybos tam tikru produktu 
veiklos ypatumus, pagal 4 dalį nustatytais 
atvejais.

Or. en
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Pakeitimas 326
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 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 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją apie tam tikrų grupių 
produktus, atsižvelgdamos į rinkos modelį,
konkrečius prekybos tam tikru produktu 
veiklos ypatumus ir likvidumą, pagal 4 
dalį nustatytais atvejais.

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją apie tam tikrų grupių 
produktus, atsižvelgdamos į konkrečius 
prekybos tam tikru produktu veiklos 
ypatumus.

Or. en

Pakeitimas 327
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 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 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą informaciją apie tam tikrų grupių 
produktus, atsižvelgdamos į rinkos modelį, 
konkrečius prekybos tam tikru produktu 
veiklos ypatumus ir likvidumą, pagal 4 
dalį nustatytais atvejais.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai gali viešai neskelbti 7 
straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos
apie tam tikrų grupių produktus, kurie 
laikomi nelikvidžiais, pagal 4 dalį 
nustatytais atvejais.

Or. en
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Pakeitimas 328
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali netaikyti prievolės tai mažmeninei 
rinkai palyginti dideliems pavedimams dėl 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių ar tam 
tikros rūšies ar klasės obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 329
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą informaciją, atsižvelgdamos į 
pavedimų rūšį ir dydį ir prekybos būdą 
pagal 4 dalį. Visų pirma kompetentingos
institucijos gali netaikyti prievolės tai 
rinkai palyginti dideliems pavedimams dėl 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių ar tam 
tikros rūšies obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos

2. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad nustatant prievolės netaikymo tipą ir 
apimtį būtų atsižvelgta į visas susijusias 
aplinkybes, įskaitant investuotojų, 
emitentų ir vyriausybės obligacijų leidėjų 
interesus, taip pat rinkos likvidumą. 
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
skaidrumo reikalavimais nebūtų pakenkta 
finansiniam stabilumui ar reguliavimo 
tikslams, pvz., finansinių institucijų 
reguliavimui.
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leidimų ar išvestinių finansinių 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos, nustatydamos skaidrumo lygį, visada turėtų atsižvelgti į visas 
susijusias aplinkybes ir interesus. Reikalavimai turėtų būti proporcingi, nes būtina užtikrinti 
tinkamą skaidrumo ir likvidumo pusiausvyrą, taip pat įvertinti tiek investuotojų, tiek emitentų 
interesus.

Pakeitimas 330
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į pavedimų 
rūšį ir dydį ir prekybos būdą pagal 4 dalį. 
Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali netaikyti prievolės tai rinkai palyginti 
dideliems pavedimams dėl obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių ar tam tikros rūšies 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių.

2. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į pavedimų 
rūšį ir dydį ir prekybos būdą pagal 4 dalį. 
Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali netaikyti prievolės tai mažmeninei 
rinkai palyginti dideliems pavedimams, 
kaip nurodyta Direktyvoje 2004/109/EB ir 
Direktyvoje 2010/73/ES, dėl obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių ar tam tikros rūšies 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtina užtikrinti tam tikrą skaidrumą iki ne nuosavybės produktų sandorio sudarymo, 
tokiu atveju reikėtų apsiriboti tik mažmeniniams sandoriais, nes būtų padaryta didelė žala 
didmeninėms rinkoms. Tačiau kyla abejonių dėl tokio skaidrumo iki sandorio sudarymo 
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užtikrinimo naudos. Mažmeniniai sandoriai apibrėžti Prospekto ir Skaidrumo direktyvose, 
todėl reikėtų laikytis šio galiojančio standarto.

Pakeitimas 331
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į pavedimų 
rūšį ir dydį ir prekybos būdą pagal 4 dalį. 
Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali netaikyti prievolės tai rinkai palyginti 
dideliems pavedimams dėl obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių ar tam tikros rūšies 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių.

2. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į pavedimų 
rūšį ir dydį ir prekybos būdą pagal 4 dalį. 
Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali netaikyti prievolės tai rinkai palyginti 
dideliems pavedimams dėl obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių ar tam tikros rūšies 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 332
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 

2. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą 



AM\901886LT.doc 9/185 PE489.477v01-00

LT

informaciją, atsižvelgdamos į pavedimų 
rūšį ir dydį ir prekybos būdą pagal 4 dalį.
Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali netaikyti prievolės tai rinkai palyginti
dideliems pavedimams dėl obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių ar tam tikros rūšies 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių.

informaciją tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
ar tam tikros rūšies obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 333
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vykdydamos pavedimus, kai 
netaikoma prievolė viešai skelbti 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją ir 
naudojama kitos rinkos orientacinė kaina, 
reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS ar 
kitą alternatyvią prekybos sistemą 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai užtikrina, kad jie galėtų 
greičiau sužinoti orientacinę kainą nei kiti 
rinkos dalyviai, vykdantys pavedimus jų 
prekybos vietoje.

Or. en

Pakeitimas 334
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės 
pagal 1 ir 2 dalis, kompetentingos 
institucijos praneša EVPRI ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms apie 
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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 335
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 dalį, kompetentingos institucijos praneša 
EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
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institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Pasibaigus 2 
mėnesių terminui kompetentinga 
institucija gali leisti netaikyti prievolės, 
neatsižvelgdama į tai, ar EVPRI pateikė 
nuomonę, ar jos nepateikė. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

6 mėnesių terminas yra pernelyg ilgas. Be to, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
kompetentingos institucijos neturi laukti EVPRI nuomonės prieš leisdamos netaikyti prievolės, 
jeigu pasibaigė nuomonės pateikimo terminas.

Pakeitimas 336
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
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1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie ketinimą netaikyti 
prievolės ir pateikia prievolės netaikymo 
procedūros paaiškinimą. Apie ketinimą 
netaikyti prievolės pranešama likus ne 
mažiau kaip vienam mėnesiui iki prievolės 
netaikymo įsigaliojimo. Per vieną mėnesį
nuo pranešimo gavimo EVPRI pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kokią svarbą šie prievolių netaikymo atvejai turės ne nuosavybės vertybinių 
popierių rinkoms, šešių mėnesių patvirtinimo proceso laikotarpis yra pernelyg ilgas. 
Priimtinesnis vieno mėnesio terminas.

Pakeitimas 337
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
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institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
privalomą ar teigiamą nuomonę, kurioje 
vertinamas kiekvieno prašymo netaikyti 
prievolės derėjimas su 1 ir 2 dalyse 
nustatytais ir pagal 4 dalies b ir c punktus
priimtame deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Siekiant išvengti abejonių, 
jeigu EVPRI nuomonė yra privaloma, 
kompetentinga institucija leidžia netaikyti 
prievolės tik tuo atveju, jeigu tai visiškai 
atitinka EVPRI nuomonę. EVPRI stebi 
prievolės netaikymo atvejus ir Komisijai 
teikia metinę praktinio prievolių netaikymo 
procedūros taikymo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
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nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

teigiamą nuomonę, kurioje vertinamas 
kiekvieno prašymo netaikyti prievolės 
derėjimas su 1 ir 2 dalyse nustatytais ir 
pagal 4 dalies b punktą priimtame 
deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Kompetentinga institucija 
leidžia netaikyti prievolės tik tuo atveju, 
jeigu pateikiama teigiama EVPRI 
nuomonė. Jeigu ta kompetentinga 
institucija leidžia 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 
procedūros taikymo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 339
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
privalomą nuomonę, kurioje vertinamas 
kiekvieno prašymo netaikyti prievolės 
derėjimas su 1 ir 2 dalyse nustatytais ir 
pagal 4 dalies b punktą priimtame 
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apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia 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 procedūros taikymo ataskaitą.

deleguotajame akte apibrėžtais 
reikalavimais. Jeigu ta kompetentinga 
institucija leidžia 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 
procedūros taikymo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 340
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš leisdamos netaikyti prievolės pagal 
1 ir 2 dalis, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms apie 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 pateikia
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
apibrėžtais reikalavimais. Jeigu ta 
kompetentinga institucija leidžia netaikyti 
prievolės, o kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija tam nepritaria, 
ta kompetentinga institucija gali vėl 
perduoti šį klausimą spręsti EVPRI, kuri 

3. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai privalo gauti kompetentingos 
institucijos leidimą taikyti 1 ir 2 dalyse 
nurodytas išimtis. Prieš leisdamos 
netaikyti prievolės pagal 1 ir 2 dalis, 
kompetentingos institucijos praneša EVPRI 
ir kitoms kompetentingoms institucijoms 
apie 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 pateikia 
susijusiai kompetentingai institucijai 
nuomonę, kurioje vertinamas kiekvieno 
prašymo netaikyti prievolės derėjimas su 1 
ir 2 dalyse nustatytais ir pagal 4 dalies b 
punktą priimtame deleguotajame akte 
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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 procedūros taikymo ataskaitą.

apibrėžtais reikalavimais.

Jeigu ta kompetentinga institucija leidžia 
netaikyti prievolės, o kitos valstybės narės 
kompetentinga institucija nepritaria 
tokiam leidimui arba veiksmingam jo 
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 procedūros taikymo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 341
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi EVPRI nuomonę, EVPRI 
vadovaujama kolegija, kurią sudaro visų 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos, per vieną mėnesį priima 
bendrą nuomonę. Kompetentinga 
institucija nesuteikia leidimo netaikyti 
priemonės DPS ar OPS valdantiems 
rinkos operatoriams, jei kolegijoje 
nepriima teigiama bendra nuomonė.

Or. en
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Pakeitimas 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos institucijos gali 
panaikinti leidimą reguliuojamoms 
rinkoms, rinkos operatoriams ar 
investicinėms bendrovėms naudotis vienu 
iš 4 dalyje nurodytų prievolių netaikymo 
atvejų. Kompetentingos institucijos 
panaikina leidimą, jeigu nustato, kad 
netaikant prievolės nukrypstama nuo 
pirminio tikslo, arba manoma, kad 
prievolės netaikymu stengiamasi išvengti 
šiame straipsnyje išdėstytų taisyklių.
Prieš panaikindamos leidimą netaikyti 
prievolės, kompetentingos institucijos 
praneša EVPRI ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms apie tokį 
ketinimą ir pateikia išsamų paaiškinimą 
apie tokio sprendimo priežastis. Apie 
ketinimą panaikinti leidimą netaikyti 
prievolės pranešama kuo greičiau. Per 
vieną mėnesį nuo tokio pranešimo gavimo 
EVPRI pateikia atitinkamai 
kompetentingai institucijai neprivalomą 
nuomonę. Gavusi nuomonę, 
kompetentinga institucija įvykdo savo 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta pakankamai lankstumo ne tik suteikiant, 
bet ir panaikinant leidimus netaikyti prievolių. Tai užtikrintų, kad kompetentingos institucijos 
sparčiai reaguotų į nenumatytus pokyčius rinkoje.

Pakeitimas 343
Wolf Klinz
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 344
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžimas, kaip konkrečiai vyks prievolės netaikymas, turėtų būti grindžiamas tiesioginėmis 
žiniomis apie turto klasę ir prekybos priemonėmis tvarką. Šioje srityje EVPRI turi daugiau 
tinkamos praktinės patirties negu Komisija.

Pakeitimas 345
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. EVPRI, remdamasi privalomais 
techniniais standartais, priima priemones, 
kuriomis nustatoma:

Or. en
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Pakeitimas 346
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 347
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vadovaujantis 7 straipsnio 1 dalimi 
viešai skelbtini pavedimų dėl kiekvienos 
susijusios klasės finansinių priemonių ar jų 
kotiruočių svyravimai, kainos ir 
komercinio susidomėjimo tomis kainomis 
mastas;

(a) vadovaujantis 7 straipsnio 1 dalimi 
viešai skelbtini pavedimų dėl kiekvienos 
susijusios klasės finansinių priemonių, 
kurių sandorio dydis yra mažesnis kaip 
100 000 EUR, ar jų kotiruočių svyravimai, 
kainos ir komercinio susidomėjimo tomis 
kainomis mastas;

Or. en

Pagrindimas

100 000 EUR riba yra pakankamai žema, todėl neapima didelių institucinių investuotojų 
vykdomos didelės apimties prekybos obligacijomis (taigi iš esmės nekyla pavojaus 
likvidumui), bet yra pakankamai aukšta, kad apimtų didžiąją dalį mažmeninės prekybos.
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Pakeitimas 348
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiekvienai susijusiai finansinių 
priemonių klasei taikomos sąlygos, 
kuriomis, vadovaujantis 1 ir 2 dalimis, 
galima netaikyti prievolės pateikti 
informaciją iki sandorio sudarymo, 
atsižvelgiant į:

(b) sąlygos, kuriomis, vadovaujantis 7 
straipsnio 1 ir 2 dalimis, priemonė gali 
būti laikoma pakankamai likvidžia, kad 
būtų palaikomas nuolatinis viešas kainų 
nustatymas ir komercinio susidomėjimo 
mastas, atsižvelgiant į:

Or. en

Pakeitimas 349
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiekvienai susijusiai finansinių 
priemonių klasei taikomos sąlygos, 
kuriomis, vadovaujantis 1 ir 2 dalimis, 
galima netaikyti prievolės pateikti 
informaciją iki sandorio sudarymo, 
atsižvelgiant į:

(b) kiekvienai susijusiai finansinių 
priemonių klasei taikomos sąlygos, 
kuriomis, vadovaujantis 1 dalimi, galima 
netaikyti prievolės pateikti informaciją iki 
sandorio sudarymo, atsižvelgiant į:

Or. en

Pakeitimas 350
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos modelį; Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 351
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos modelį; i) rinkos modelį, pvz., prašymus taikyti 
kotiravimo sistemas ir brokerių tiesioginio 
tarpininkavimo sistemas;

Or. en

Pakeitimas 352
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) likvidumą, įskaitant tam tikros rinkos 
dalyvių skaičių ir tipą ir kitus susijusius 
likvidumo vertinimo kriterijus; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 353
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) likvidumą, įskaitant tam tikros rinkos 
dalyvių skaičių ir tipą ir kitus susijusius 
likvidumo vertinimo kriterijus; ir

iii) tam tikro produkto likvidumą ir kitus 
susijusius likvidumo vertinimo kriterijus; ir
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Or. en

Pakeitimas 354
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) likvidumą, įskaitant tam tikros rinkos 
dalyvių skaičių ir tipą ir kitus susijusius 
likvidumo vertinimo kriterijus; ir

iii) likvidumą, įskaitant tam tikros rinkos 
dalyvių skaičių ir tipą ir kitus susijusius 
likvidumo vertinimo kriterijus, siekiant 
tinkamai naudoti nuolat ir laikinai 
likvidžius ir nelikvidžius produktus.

Or. en

Pakeitimas 355
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) likvidumą, įskaitant tam tikros rinkos 
dalyvių skaičių ir tipą ir kitus susijusius 
likvidumo vertinimo kriterijus; ir

iii) obligacijų, struktūrizuotų produktų ir 
apyvartinių taršos leidimų likvidumą, 
įskaitant tam tikros rinkos dalyvių skaičių 
ir tipą ir kitus susijusius likvidumo 
vertinimo kriterijus; ir

Or. en

Pakeitimas 356
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) likvidumą, įskaitant tam tikros rinkos 
dalyvių skaičių ir tipą ir kitus susijusius 
likvidumo vertinimo kriterijus; ir

iii) priemonių, kurios laikomos 
nelikvidžiomis, atsižvelgiant į jų likvidumo 
pobūdį, įskaitant tam tikros rinkos dalyvių 
skaičių ir tipą ir kitus susijusius likvidumo 
vertinimo kriterijus, sąrašą; ir

Or. en

Pakeitimas 357
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) atskirų rinkų ypatumus, įskaitant tam 
tikros rinkos dalyvių skaičių ir tipą;

Or. en

Pakeitimas 358
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) pavedimų dydį ar rūšį ir finansinės 
priemonės emisijos dydį ir rūšį.

iv) pavedimų dydį ir rūšį, taip pat
finansinės priemonės emisijos dydį ir rūšį, 
kad būtų galima tinkamai atskirti 
mažmenines, tarpines ir didmenines 
rinkas;

Or. en

Pagrindimas

Ne nuosavybės vertybinių popierių rinka gali būti dalijama į dalis siekiant nustatyti, kaip 



PE489.477v01-00 24/185 AM\901886LT.doc

LT

turėtų veikti skaidrumo reikalavimai po sandorio sudarymo. Būtų geriausia, jeigu apie 
mažmeninius sandorius būtų pranešama realiu laiku, vidutiniams sandoriams būtų skiriama 
daugiau laiko, o didmeniniams stambiems sandoriams – dar daugiau laiko. Taip skaidrumo 
reikalavimai po sandorio sudarymo būtų skirtingų rinkos dalyvių pritaikyti prie skirtingų 
prekybos modelių naudojant paprastą procedūrą, kurią galima lengvai taikyti įvairioms 
priemonėms.

Pakeitimas 359
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiamas įgaliojimas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 360
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip ...* EVPRI techninių 
reguliavimo standartų projektus pateikia 
Komisijai. Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

Or. en
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Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 361
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1095/20101 10–14 straipsniuose 
nustatyta tvarka1.
__________________
1 OL: įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 362
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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 leidimo netaikyti prievolės 

Išbraukta.
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atvejis ir toliau atitinka šiame reglamente 
ir bet kuriame kitame šiuo reglamentu 
grindžiamame teisės akte nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 363
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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 leidimo 
netaikyti prievolės atvejis ir toliau atitinka 
šiame reglamente ir bet kuriame kitame 
šiuo reglamentu grindžiamame teisės akte 
nustatytus reikalavimus.

5. 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 nuo
šio reglamento taikymo pradžios dienos]. 
EVPRI atitinkamai kompetentingai 
institucijai pateikia privalomą nuomonę, 
kurioje vertinama, ar kiekvienas toks 
leidimo netaikyti prievolės atvejis ir toliau 
atitinka šiame reglamente ir bet kuriame 
kitame šiuo reglamentu grindžiamame 
teisės akte nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 364
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei tam tikros klasės finansinės 
priemonės likvidumas sumažėja tiek, kad 
nesiekia ribos, nustatytos pagal 5 dalies b 
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punkto 2 papunktį, kompetentinga 
institucija, atsakinga už vienos ar daugiau 
prekybos vietų, kuriose prekiaujama 
finansine priemone, priežiūrą, gali 
laikinai sustabdyti 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų reikalavimų taikymą. Ši riba 
nustatoma remiantis objektyviais 
kriterijais.
Sustabdymas galioja pradinį ne ilgesnį 
kaip trijų mėnesių laikotarpį nuo jo 
paskelbimo atitinkamos kompetentingos 
institucijos svetainėje datos. Tokio 
sustabdymo galiojimo laikas gali būti 
pratęstas laikotarpiams, kurių kiekvienas 
neviršija trijų mėnesių, jei priežastys, dėl 
kurių buvo sustabdyta, ir toliau 
egzistuoja. Jei praėjus minėtam trijų 
mėnesių laikotarpiui sustabdymas 
nepratęsiamas, jis savaime nustoja galioti.
Prieš sustabdydama tų prievolių galiojimą 
(ar pratęsdama jų sustabdymą), 
atitinkama kompetentinga institucija 
praneša EVPRI apie siūlomą sustabdymą 
(ar pratęsimą) ir nurodo jo priežastis. 
EVPRI kompetentingai institucijai kuo 
greičiau pateikia nuomonę apie tai, ar, jos 
manymu, atsirado šioje dalyje nurodytos 
sąlygos.
EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma 
pirmoje pastraipoje nurodytos likvidumo 
ribos skaičiavimo kriterijai ir metodai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmesnėje pastraipoje nurodytus 
techninius reguliavimo standartus 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka. 
Kriterijai ir metodai, pagal kuriuos 
valstybės narės apskaičiuoja ribą, 
nustatomi taip, kad pasiekus šią ribą 
apyvarta pranešančiosios institucijos 
prižiūrimose prekybos vietose labai 
sumažėtų, palyginti su vidutine susijusios 
finansinės priemonės apyvarta tose 
prekybos vietose.
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Or. en

Pagrindimas

Rinkoje susidarius didelei įtampai kaip, pvz., žlugus „Lehman Brothers“, didžioji rinkos dalis 
sugrįžo prie tiesioginės prekybos tarp rinkos dalyvių buvusioje likvidžioje rinkoje. Tokiais 
laikotarpiais kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę sustabdyti skaidrumo 
reikalavimų iki sandorio sudarymo taikymą, kad rinka galėtų atsigauti.

Pakeitimas 365
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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 valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia sudarytų obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių 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 visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento, bet praėjus 
ne daugiau kaip 3 minutėms sudarius 
sandorį obligacijų rinkose.

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote siekiama tiksliai apibrėžti ilgiausią pranešimų apie sandorių sudarymą 
terminą obligacijų rinkose. Skaidrumo reikalavimų atžvilgiu šis straipsnis turėtų būti 
aiškinamas kartu su 20 straipsniu, tuo užtikrinant vienodas sąlygas visoms prekybos vietoms, 
įskaitant prekybą ne biržoje. Kitaip, jei nebūtų atsižvelgta į 20 straipsnį, reguliuojamoje 
rinkoje sumažėtų paskatų neleisti prekiauti reguliuojamoje rinkoje.
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Pakeitimas 366
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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 valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia sudarytų obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių 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 visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento.

Or. en

Pakeitimas 367
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kuriomis leista prekiauti arba prekiaujama 
DPS arba OPS, sandorių kainą, apimtį ir 
laiką. Naudodamiesi techninėmis 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia sudarytų 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, sandorių kainą, apimtį ir 
laiką. Naudodamiesi techninėmis 
galimybėmis reguliuojamos rinkos ir DPS 
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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.

valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento. Nustatant 
duomenų atskleidimo lygį ir skelbimo 
dažnį proporcingai atsižvelgiama į 
emisijos dydį, sandorio dydį ir 
nacionalinių rinkų ypatumus.

Or. en

Pagrindimas

Finansinėms priemonėms iki ir po sandorio sudarymo taikomi skaidrumo reikalavimai, (visų 
pirma) kurioms buvo paskelbtas prospektas, yra neproporcingi, atsižvelgiant į tai, kad dėl šių 
priemonių gali susitarti netgi mažos kreditų institucijos itin ribotose rinkose, skaidrumo ir 
naštos kredito institucijoms ekonominės naudos santykis yra labai nedidelis.

Pakeitimas 368
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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
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Pakeitimas 369
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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 viešai skelbia visų tokių 
sandorių duomenis. Nustatant duomenų 
atskleidimo lygį ir skelbimo dažnį 
proporcingai atsižvelgiama į emisijos dydį, 
sandorio dydį ir nacionalinių rinkų 
ypatumus.

Or. en

Pagrindimas

Finansinėms priemonėms, kurioms buvo paskelbtas prospektas, po sandorio sudarymo 
taikomi skaidrumo reikalavimai yra neproporcingi, atsižvelgiant į tai, kad dėl šių priemonių 
gali susitarti netgi mažos kreditų institucijos itin ribotose (ir nereguliuojamose) rinkose, 
skaidrumo ir naštos kredito institucijoms ekonominės naudos santykis yra labai nedidelis, o 
tikrasis ir praktinis įgyvendinimas būtų „nepatikimas“, nes informacija ne visada yra 
prieinama.

Pakeitimas 370
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis



PE489.477v01-00 32/185 AM\901886LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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 valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia sudarytų obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms taikomos 24 
straipsnyje nurodytos prievolės prekiauti, 
sandorių kainą, apimtį ir laiką. 
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
visų tokių sandorių duomenis skelbia 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio 
sudarymo momento.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma 
tokiems 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 371
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 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 sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, DPS, OPS ar 
kitoje prekybos sistemoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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.
Elektroninėje prekyboje galimas tam 
tikras laiko tarpas prieš pateikiant 
informaciją po sandorio sudarymo, tačiau 
jis neturi būti dvigubai ilgesnis už 
laukimo, kol bus įvykdytas sandoris, 
trukmę.

Or. en

Pakeitimas 372
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kuriomis leista prekiauti arba 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms taikomos 24 straipsnyje 
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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.

nurodytos prekybos prievolės, 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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ribojami skaidrumo reikalavimai, taikomi po sandorio sudarymo išvestinėms 
finansinėms priemonėms, kurioms galioja 24 straipsnyje nurodyta prekybos prievolė, todėl ne 
finansų sandorių šalių, neviršijančių ERIR nustatytos tarpuskaitos ribos, sandoriams nebūtų 
taikomi skaidrumo reikalavimai po sandorio sudarymo, kurių turėtų laikytis DPS rinkos 
operatoriai.

Pakeitimas 373
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 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 20 
straipsnį privalo skelbti savo obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
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 20 straipsnį privalo 
skelbti savo obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių 
sandorių duomenis, suteikia prieigą prie 
sistemų, kurias jie naudoja pirmoje dalyje 
nurodytai informacijai viešai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 374
Pascal Canfin
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 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 20 
straipsnį privalo skelbti savo obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
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 20 
straipsnį privalo skelbti savo obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių sandorių duomenis, 
suteikia faktinę prieigą prie sistemų, kurias 
jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 375
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį laipsniškai nustato 1 ir 2 
dalyse nurodytus reikalavimus atskiriems 
produktams.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į produktų, kuriems taikomos šios nuostatos, skaičių ir reikalavimų netaikymo 
tvarką, kurią ir EVPRI, ir Komisija pripažįsta reikalinga, būtų tinkama naudoti laipsnišką 
metodą, visų pirma siekiant apima kuo daugiau likvidžių produktų.
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Pakeitimas 376
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar 
OPS valdančioms investicinėms įmonėms 
ir rinkos operatoriams leisti atsižvelgiant į 
sandorių rūšį ir dydį numatyti tų sandorių 
duomenų skelbimo atidėjimą. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali leisti 
atidėti obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
arba tam tikros klasės obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių sandorių, kurie tai 
rinkai yra palyginti dideli, duomenų 
skelbimą.

Kompetentingoms institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar 
OPS valdančioms investicinėms įmonėms 
ir rinkos operatoriams leisti numatyti tų 
sandorių duomenų skelbimo atidėjimą, 
atsižvelgiant į:

i) rinkos modelį;
ii) prekybos tam tikru produktu veiklos 
ypatumus;
iii) atskirų rinkų ypatumus, įskaitant 
rinkos dalyvių skaičių ir tipą;
iv) pavedimų dydį ar rūšį, prekybos būdą 
ir finansinės priemonės emisijos dydį ir 
rūšį;
v) tam tikro produkto likvidumą ir kitus 
susijusius likvidumo vertinimo kriterijus;
Šiame straipsnyje išdėstyti reikalavimai 
taikomi tik toms finansinėms priemonėms, 
kurios laikomos pakankamai likvidžiomis 
arba kurių rinka yra likvidi.
Kompetentingos institucijos gali leisti 
numatyti duomenų skelbimo atidėjimą tai 
mažmeninei rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
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ar tam tikros rūšies ar klasės obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių, ar pavedimams, 
susijusiems su reikšmingu platinimu, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2273/2003 
2 straipsnio 9 dalyje.
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
nustatant duomenų skelbimo atidėjimo 
tipą ir apimtį būtų atsižvelgta į visas 
susijusias aplinkybes, įskaitant 
investuotojų ir vyriausybės obligacijų 
leidėjų interesus, taip pat rinkos 
likvidumą. Kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad skaidrumo reikalavimais 
nebūtų pakenkta finansiniam stabilumui 
ar reguliavimo tikslams, pvz., finansinių 
institucijų reguliavimui.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 1 dalyje nurodyta prievolė netinka toms rinkoms, kuriose veikia tik nedidelis 
profesionalių investuotojų skaičius, o visi sandoriai yra dideli. Todėl kompetentingos 
institucijos turėtų turėti galimybę leisti taikyti skelbimo atidėjimą remiantis tais pačiais 
pagrindais kaip skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų netaikymo atveju.

Pakeitimas 377
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar 
OPS valdančioms investicinėms įmonėms 
ir rinkos operatoriams leisti atsižvelgiant į 
sandorių rūšį ir dydį numatyti tų sandorių 
duomenų skelbimo atidėjimą. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali leisti 
atidėti obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių arba tam 

Kompetentingoms institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar 
OPS valdančioms investicinėms įmonėms 
ir rinkos operatoriams leisti atsižvelgiant į 
sandorių rūšį, likvidumą (nuolatinį, 
laikiną) ar nelikvidumą, konkrečias 
prekybos veiklos savybes ar dydį numatyti 
tų sandorių duomenų skelbimo atidėjimą. 
Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali leisti atidėti obligacijų, struktūrizuotų 
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tikros klasės obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
sandorių, kurie tai rinkai yra palyginti 
dideli, duomenų skelbimą.

finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
arba tam tikros klasės obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių sandorių, kurie tai 
rinkai yra palyginti dideli, duomenų 
skelbimą.

Or. en

Pakeitimas 378
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar 
OPS valdančioms investicinėms įmonėms 
ir rinkos operatoriams leisti atsižvelgiant į 
sandorių rūšį ir dydį numatyti tų sandorių 
duomenų skelbimo atidėjimą. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali leisti 
atidėti obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
sandorių, kurie tai rinkai yra palyginti 
dideli, duomenų skelbimą.

Kompetentingoms institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams leisti atsižvelgiant į 
sandorių rūšį ar dydį numatyti tų sandorių 
duomenų skelbimo atidėjimą. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali leisti 
atidėti obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
sandorių, kurie tai rinkai yra palyginti 
dideli, duomenų skelbimą.

Or. en

Pakeitimas 379
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar 
OPS valdančioms investicinėms įmonėms 
ir rinkos operatoriams leisti atsižvelgiant į 
sandorių rūšį ir dydį numatyti tų sandorių 
duomenų skelbimo atidėjimą. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali leisti 
atidėti obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
sandorių, kurie tai rinkai yra palyginti 
dideli, duomenų skelbimą.

Kompetentingos institucijoms suteikiama 
teisė reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar 
OPS valdančioms investicinėms įmonėms 
ir rinkos operatoriams leisti atidėti 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių priemonių 
sandorių, kurie tai rinkai yra palyginti labai 
dideli, duomenų skelbimą.

Or. en

Pakeitimas 380
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma kompetentingos institucijos 
gali leisti numatyti duomenų skelbimo 
atidėjimą tai mažmeninei rinkai palyginti 
dideliems pavedimams dėl obligacijų, 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ar išvestinių 
finansinių priemonių ar tam tikros rūšies 
ar klasės obligacijų, struktūrizuotų 
finansinių produktų, apyvartinių taršos 
leidimų ar išvestinių finansinių 
priemonių.

Or. en
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Pakeitimas 381
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 informuoti 
rinkos dalyvius ir investuotojus apie šias 
priemones. EVPRI stebi, kaip taikomos 
šios atidėto sandorio duomenų skelbimo 
priemonės ir Komisijai teikia metinę šių 
priemonių praktinio taikymo ataskaitą.

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 informuoti rinkos dalyvius ir 
investuotojus apie šias priemones. EVPRI 
stebi, kaip taikomos šios atidėto sandorio 
duomenų skelbimo priemonės ir Komisijai 
teikia metinę šių priemonių praktinio 
taikymo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 382
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu ta kompetentinga institucija leidžia 
taikyti duomenų skelbimo atidėjimą, o 
kitos valstybės narės kompetentinga 
institucija nepritaria tokiam leidimui arba 
veiksmingam jo įgyvendinimui, 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.

Or. en
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Pakeitimas 383
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 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 projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 384
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 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 385
Robert Goebbels
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 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 obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti ir (arba) nenurodyti 
sandorio apimties.

(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 ir
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti.

Or. en

Pagrindimas

Šios formuluotės tikslas – užtikrinti, kad duomenų skelbimo atidėjimas būtų grindžiamas 
sandorių dydžiu „ir“ obligacijų rūšimi, kartu garantuojant, kad prievolės netaikymas nebūtų 
paremtas atskira obligacijų rūšimi. Skaidrumo reikalavimai turėtų būti taikomi visoms 
obligacijų rūšims siekiant užkirsti kelią netikėtam reguliaciniam arbitražui ir užtikrinti 
vienodas sąlygas. Be to, visada turėtų būti viešai skelbiama obligacijų sandorio apimtis, net 
tada, kai duomenų skelbimas atidedamas.

Pakeitimas 386
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 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 

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis reguliuojamai rinkai, investicinei 
įmonei, įskaitant finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
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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 obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti ir (arba) nenurodyti 
sandorio apimties.

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 
ar obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti ir (arba) nenurodyti 
sandorio apimties.

Or. en

Pakeitimas 387
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 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 obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti ir (arba) nenurodyti 
sandorio apimties.

(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 obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti ir (arba) nenurodyti 
sandorio apimties ir (arba) sujungti 
sandorius.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu reikia, turėtų būti sudaryta galimybė skelbti sandorių duomenis sujungta forma.
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Pakeitimas 388
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 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 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti ir (arba) nenurodyti 
sandorio apimties.

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis, vadovaujantis 1 dalimi, galima 
atidėti duomenų skelbimą po sandorio 
sudarymo, atsižvelgiant į:

i) rinkos modelį;
ii) prekybos tam tikru produktu veiklos 
ypatumus;
iii) atskirų rinkų ypatumus, įskaitant 
rinkos dalyvių skaičių ir tipą;
iv) pavedimų dydį ar rūšį, prekybos būdą 
ir finansinės priemonės emisijos dydį ir 
rūšį;
v) tam tikro produkto likvidumą ir kitus 
susijusius likvidumo vertinimo kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomos sąlygos, pagal kurias 
galima atidėti duomenų skelbimą po sandorio sudarymo, projektus.
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Pakeitimas 389
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 390
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ir OPS
valdantys rinkos operatoriai ir investicinės 
įmonės suteikia galimybę visuomenei 
susipažinti su vadovaujantis 3–10 
straipsniais skelbiama informacija, atskirai 
pateikdama skaidrumą patvirtinančius 
duomenis iki ir po sandorio sudarymo.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdantys 
rinkos operatoriai ir investicinės įmonės 
suteikia galimybę visuomenei susipažinti 
su vadovaujantis 3–10 straipsniais 
skelbiama informacija, atskirai pateikdama 
skaidrumą patvirtinančius duomenis iki ir 
po sandorio sudarymo.

Or. en



PE489.477v01-00 46/185 AM\901886LT.doc

LT

Pakeitimas 391
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį gali priimti priemones, kuriomis 
nustatomi duomenų iki ir po sandorio 
sudarymo pateikimo principai, įskaitant 
duomenų, su kuriais leidžiama susipažinti 
visuomenei, kaip nurodyta 1 dalyje, 
išskaidymo lygį.

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi duomenų iki ir po sandorio 
sudarymo pateikimo principai, įskaitant 
duomenų, su kuriais leidžiama susipažinti 
visuomenei, kaip nurodyta 1 dalyje, 
išskaidymo lygį.

Or. en

Pakeitimas 392
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį gali priimti priemones, 
kuriomis nustatomi duomenų iki ir po 
sandorio sudarymo pateikimo principai, 
įskaitant duomenų, su kuriais leidžiama 
susipažinti visuomenei, kaip nurodyta 1 
dalyje, išskaidymo lygį.

2. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatomi
duomenų iki ir po sandorio sudarymo 
pateikimo principai, įskaitant duomenų, su 
kuriais leidžiama susipažinti visuomenei, 
kaip nurodyta 1 dalyje, išskaidymo lygį.

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

Or. en
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Pakeitimas 393
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį gali priimti priemones, kuriomis 
nustatomi duomenų iki ir po sandorio 
sudarymo pateikimo principai, įskaitant 
duomenų, su kuriais leidžiama susipažinti 
visuomenei, kaip nurodyta 1 dalyje, 
išskaidymo lygį.

2. Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI,
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsnį 
gali priimti priemones, kuriomis nustatomi 
duomenų iki ir po sandorio sudarymo 
pateikimo principai, įskaitant duomenų, su 
kuriais leidžiama susipažinti visuomenei, 
kaip nurodyta 1 dalyje, išskaidymo lygį.

Or. pl

Pakeitimas 394
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
suteikia galimybę visuomenei tinkamomis 
prekybos sąlygomis susipažinti su 
vadovaujantis 3–10 straipsniais skelbiama 
informacija. Nemokamai susipažinti su šia 
informacija turi būti galima praėjus 15 
minučių nuo sandorio paskelbimo.

1. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
suteikia galimybę visuomenei tinkamomis 
prekybos sąlygomis susipažinti su 
vadovaujantis 3–10 straipsniais skelbiama 
informacija. Praėjus 15 minučių po 
sandorio paskelbimo kiekviena šalis, 
įmonė ar visuomenė gali nemokamai 
susipažinti su šia informacija.

Or. en

Pagrindimas

Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (KIJT) konsoliduotąją informaciją skelbia 
tinkamomis prekybos sąlygomis ir naudodamiesi techninėmis galimybėmis praėjus kuo 
mažiau laiko nuo sandorio sudarymo momento.
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Pakeitimas 395
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS
suteikia galimybę visuomenei tinkamomis 
prekybos sąlygomis susipažinti su 
vadovaujantis 3–10 straipsniais skelbiama 
informacija. Nemokamai susipažinti su šia 
informacija turi būti galima praėjus 15 
minučių nuo sandorio paskelbimo.

1. Reguliuojamos rinkos, DPS suteikia 
galimybę visuomenei tinkamomis prekybos 
sąlygomis susipažinti su vadovaujantis 3–
10 straipsniais skelbiama informacija. 
Nemokamai susipažinti su šia informacija 
turi būti galima praėjus 15 minučių nuo 
sandorio paskelbimo.

Or. en

Pakeitimas 396
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
suteikia galimybę visuomenei tinkamomis 
prekybos sąlygomis susipažinti su 
vadovaujantis 3–10 straipsniais skelbiama 
informacija. Nemokamai susipažinti su šia 
informacija turi būti galima praėjus 15 
minučių nuo sandorio paskelbimo.

1. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
suteikia galimybę visuomenei tinkamomis 
prekybos sąlygomis susipažinti su 
vadovaujantis 3–10 straipsniais skelbiama 
informacija ir užtikrina faktines 
nediskriminacines galimybes susipažinti 
su tokia informacija. Nemokamai 
susipažinti su šia informacija turi būti 
galima praėjus 15 minučių nuo sandorio 
paskelbimo.

Or. en

Pakeitimas 397
Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį gali priimti priemones, kuriomis 
paaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos, kuriomis visuomenei leidžiama 
susipažinti su informacija, kaip nurodyta 1 
dalyje.

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
paaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos, kuriomis visuomenei leidžiama 
susipažinti su informacija, kaip nurodyta 1 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 398
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį gali priimti priemones, kuriomis 
paaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos, kuriomis visuomenei leidžiama 
susipažinti su informacija, kaip nurodyta 1 
dalyje.

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
paaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos, kuriomis visuomenei leidžiama 
susipažinti su informacija, kaip nurodyta 1 
dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina papildyti teisės aktą šioje srityje, kad būtų galima veiksmingai taikyti likusį straipsnį.

Pakeitimas 399
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne biržoje prekiaujančių investicinių 
įmonių, įskaitant finansinius tarpininkus, 
nuolat vykdančius klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, skaidrumas

Ne biržoje prekiaujančių investicinių 
įmonių, veikiančių kaip finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, skaidrumas

Or. en

Pakeitimas 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne biržoje prekiaujančių investicinių 
įmonių, įskaitant finansinius tarpininkus, 
nuolat vykdančius klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, skaidrumas

Prekybos vietų, kuriose taikomos dvišalės 
sistemos, įskaitant prekybą ne biržoje, 
skaidrumas

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančioje Direktyvoje dėl finansinių priemonių rinkos (FPRD) finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto (angl. 
systematic internaliser, SI) atitinkamai klasifikuoja kaip prekybos vietą, todėl prekyba ne 
biržoje neįtraukiama. Siekiant išvengti painiavos, finansinių tarpininkų platformos ir toliau 
turėtų būti apibrėžiamos kaip prekybos vietos. Be to, finansiniai tarpininkai nėra prekybos ne 
biržoje poskyris. Prekyba ne biržoje turėtų būti išimtimi dvišalėse sistemose.

Pakeitimas 401
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
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klientų pavedimus dėl akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių iš savo 
nuosavo finansinio turto, viešai skelbia tų 
akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
prekiaujama DPS ar OPS, dėl kurių jie 
nuolat vykdo klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto ir kurių rinka yra 
likvidi, kotiruotę, kuria įsipareigojama 
sudaryti sandorį. Jeigu tai yra akcijos, 
depozitoriumo pakvitavimai, biržoje 
kotiruojami fondai, sertifikatai ir kitos 
panašios finansinės priemonės, kurių rinka 
ne likvidi, finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, paprašius 
atskleidžia jų kotiruotes savo klientams.

klientų pavedimus dėl akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių iš savo 
nuosavo finansinio turto, viešai skelbia tų 
akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
prekiaujama DPS, dėl kurių jie nuolat 
vykdo klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto ir kurių rinka yra likvidi, 
kotiruotę, kuria įsipareigojama sudaryti 
sandorį. Jeigu tai yra akcijos, 
depozitoriumo pakvitavimai, biržoje 
kotiruojami fondai, sertifikatai ir kitos 
panašios finansinės priemonės, kurių rinka 
ne likvidi, finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, paprašius 
atskleidžia jų kotiruotes savo klientams.

Or. en

Pakeitimas 402
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių 
sandoriai, kurie nėra grupės vidaus 
sandoriai, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. .../... [ERIR] 2a straipsnyje, ir 
kurie nėra sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje arba DPS ar OPS, sudaromi per 
investicinę įmonę, veikiančią kaip
finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, jei:
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a) tai nėra pirminio finansinės priemonės 
platinimo sandoriai; arba
b) atitinkamai priemonei nėra finansinio 
tarpininko, nuolat vykdančio klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, arba tokio esamo finansinio 
tarpininko pasitelkimas būtų 
nesuderinamas su prievolėmis klientams, 
kurių vardu vykdomas sandoris, arba 
finansinio tarpininko, nuolat vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, apibrėžtimi.
2. Obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kurios tinkamos tarpuskaitai arba 
kuriomis prekiaujama DPS ar OPS ir 
kurioms netaikoma prekybos prievolė 
pagal 26 straipsnį, sandoriai, kurie nėra 
sudaromi reguliuojamoje rinkoje, DPS, 
OPS arba trečiųjų šalių prekybos vietose, 
kurios pagal 26 straipsnio 4 dalį įvertintos 
kaip lygiavertės, sudaromi per investicines 
įmones, veikiančias kaip finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, jei:
a) tai nėra pirminio finansinės priemonės 
platinimo sandoriai; arba
b) atitinkamai priemonei nėra finansinio 
tarpininko, nuolat vykdančio klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, arba tokio esamo finansinio 
tarpininko pasitelkimas būtų 
nesuderinamas su prievolėmis klientams, 
kurių vardu vykdomas sandoris, arba 
finansinio tarpininko, nuolat vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, apibrėžtimi.

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinis reglamento tikslas yra tas, kad visa organizuota prekyba turi būti vykdoma 
reguliuojamose prekybos vietose, o prekyboje ne biržoje turi būti vykdomi sandoriai, kurie 
sudaromi tik kartais, tam tikru atveju ir nereguliariai.

Pakeitimas 403
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, šis straipsnis ir 
14,15 bei 16 straipsniai taikomi, kai 
sandoriai sudaromi neviršijant standartinio 
rinkos dydžio. Klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto nuolat 
vykdantiems finansiniams tarpininkams, 
sudarantiems tik sandorius, kurie viršija 
standartinį rinkos dydį, šio straipsnio 
nuostatos netaikomos.

2. Finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, šis straipsnis ir 
14,15 bei 16 straipsniai taikomi, kai 
sandoriai sudaromi neviršijant standartinio 
rinkos dydžio. Klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto nuolat 
vykdantiems finansiniams tarpininkams, 
sudarantiems tik sandorius, kurie viršija 
standartinį rinkos dydį arba neviršija 
standartinio rinkos dydžio, bet yra 
sandorių dalis, kai vienas sandoris yra 
susijęs su keliomis vertybinių popierių 
rūšimis, šio straipsnio nuostatos 
netaikomos.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo reikalavimai neturėtų būti taikomi automatinėms prekybos sistemoms (angl. 
programme trading), jei atliekami už rinkos dydį mažesni pavedimai. Taip yra todėl, kad 
automatinės prekybos sistemos iš esmės susijusios su didelio masto institucine prekybos 
veikla.

Pakeitimas 404
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, gali nustatyti skelbiamos 
kotiruotės dydį ar dydžius. Mažiausias 
kotiruotės dydis – ne mažiau kaip 10 % 
standartinio akcijos, depozitoriumo 
pakvitavimo, biržoje kotiruojamo fondo, 
sertifikato ar kitos panašios finansinės 
priemonės rinkos dydžio. Kiekvienos 
konkrečios akcijos, depozitoriumo 
pakvitavimo, biržoje kotiruojamo fondo, 
sertifikato ar kitos panašios finansinės 
priemonės kotiruotę sudaro pirkimo ir 
pardavimo kaina ar kainos kiekiui ar 
kiekiams, neviršijantiems standartinio tai 
akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių klasei, prie 
kurios priskiriama ši finansinė priemonė, 
rinkos dydžio, už kurią (-ias) 
įsipareigojama sudaryti sandorį. Kaina arba 
kainos taip pat turi atitikti tai akcijai, 
depozitoriumo pakvitavimui, biržoje 
kotiruojamam fondui, sertifikatui ar kitai 
panašiai finansinei priemonei įprastas 
rinkos sąlygas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 405
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 

7. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
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investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, Komisija 
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsnį 
priima priemones, kuriomis nustatomos su 
1 dalyje nurodytos kotiruotės, kuria 
įsipareigojama sudaryti sandorį, skelbimu 
ir 2 dalyje nurodytu standartiniu rinkos 
dydžiu susijusios nuostatos.

investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, EVPRI 
parengia techninių reguliavimo standartų 
projektą, kuriame nustatomos su 1 dalyje 
nurodytos kotiruotės, kuria įsipareigojama 
sudaryti sandorį, skelbimu ir 2 dalyje 
nurodytu standartiniu rinkos dydžiu 
susijusios nuostatos.

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

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 406
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Prievolė prekiauti ne biržoje per 
finansinius tarpininkus, nuolat 

vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto

1. Akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių 
sandoriai, kurie nėra grupės vidaus 
sandoriai, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. .../... [ERIR] 2a straipsnyje, ir 
kurie nėra sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, DPS arba OPS, sudaromi per 
finansinius tarpininkus, nuolat 
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vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, jei tai nėra 
pirminio finansinės priemonės platinimo 
sandoriai arba prekybos ne biržoje 
sandoriai.
2. Obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kurios tinkamos tarpuskaitai arba 
kuriomis prekiaujama DPS ar OPS ir 
kurioms netaikoma prekybos prievolė 
pagal 26 straipsnį, sandoriai, kurie nėra 
sudaromi reguliuojamoje rinkoje, DPS, 
OPS arba trečiųjų šalių prekybos vietose, 
kurios pagal 26 straipsnio 4 dalį įvertintos 
kaip lygiavertės, sudaromi per finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, jei tai nėra pirminio finansinės 
priemonės platinimo sandoriai arba 
prekybos ne biržoje sandoriai.

Or. en

Pagrindimas

Neleidžiant investicinėms įmonėms vykdyti prekybą ne biržoje būtų pakenkta investicinės 
įmonės galimybėms tenkinti investuotojų interesus. Jei investicinė įmonė turi didesnį 
pavedimą kompensuojančių interesų ar suinteresuotumą nelikvidžiomis priemonėmis, 
investicinei įmonei turėtų būti sudaryta galimybė įvykdyti tokį pavedimą, taip suteikiant 
laukiamą paslaugą atitinkamiems klientams.

Pakeitimas 407
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Prievolė prekiauti ne biržoje per 
finansinius tarpininkus, nuolat 
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vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto

1. Akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių 
sandoriai, kurie nėra grupės vidaus 
sandoriai, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. .../... [ERIR] 3 straipsnyje, ir 
kurie nėra sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje arba DPS, sudaromi per 
finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, jei tai nėra 
pirminio finansinės priemonės platinimo 
sandoriai. Šis reikalavimas netaikomas 
didelės apimties sandoriams, apibrėžtiems 
4 straipsnyje.
2. Obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kurios tinkamos tarpuskaitai arba 
kuriomis prekiaujama DPS ar OPS ir 
kurioms netaikoma prekybos prievolė 
pagal 26 straipsnį, sandoriai, kurie nėra 
sudaromi reguliuojamoje rinkoje, DPS, 
OPS arba trečiųjų šalių prekybos vietose, 
kurios pagal 26 straipsnio 4 dalį įvertintos 
kaip lygiavertės, sudaromi per finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, jei tai nėra pirminio finansinės 
priemonės platinimo sandoriai. Šis 
reikalavimas netaikomas didelės apimties 
sandoriams, apibrėžtiems 8 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 408
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
13a straipsnis
Prekyba per finansinius tarpininkus, 
nuolat vykdančius klientų pavedimus iš 
savo nuosavo finansinio turto, ir prekyba 
ne biržoje
1. Akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių 
sandoriai, kurie nėra grupės vidaus 
sandoriai, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. .../... [ERIR] 2a straipsnyje, ir 
kurie nėra sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS, turėtų būti sudaromi per 
finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai atliekami ne biržoje, 
kuriems būdinga tai, kad jie sudaromi 
kartais, tam tikru atveju ir nereguliariai.
2. Obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kurios tinkamos tarpuskaitai arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS ir 
kurioms netaikoma prekybos prievolė 
pagal 26 straipsnį, sandoriai, kurie nėra 
sudaromi reguliuojamoje rinkoje, DPS, 
OPS arba trečiųjų šalių prekybos vietose, 
kurios pagal 26 straipsnio 4 dalį įvertintos 
kaip lygiavertės, turėtų būti sudaromi per 
finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai atliekami ne biržoje, 
kuriems būdinga tai, kad jie sudaromi 
kartais, tam tikru atveju ir nereguliariai.

Or. en
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Pakeitimas 409
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, atlieka 
gaunamus pavedimus bent jau 
likvidžiausiose prekybos vietose, 
nurodydami finansines priemones, 
kuriomis prekiaujama, ar klientui 
palankiausią kainą.

Or. en

Pakeitimas 410
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, vadovaudamiesi 
Direktyvos [naujosios FPRD] 27 straipsnio 
nuostatomis, atlieka klientų pateiktus 
pavedimus dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių, dėl kurių jie nuolat vykdo 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, už pavedimo gavimo metu 
galiojančią kotiruotės kainą.

Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, vadovaudamiesi 
Direktyvos [naujosios FPRD] 27 straipsnio 
nuostatomis, atlieka klientų pateiktus 
pavedimus, kurie atitinka ar yra mažesni 
už kotiruotės dydį, dėl akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, dėl kurių jie 
nuolat vykdo klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, už pavedimo 
gavimo metu galiojančią kotiruotės kainą 
ar kitą kainą, kuria būtų įvykdyta 
finansinio tarpininko prievolė pagal 



PE489.477v01-00 60/185 AM\901886LT.doc

LT

Direktyvos [naujosios FPRD] 27 straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo paaiškinimu siekiama užtikrinti, kad finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš turimo nuosavo finansinio turto, pagrįstais atvejais galėtų atlikti didelius 
pavedimus geresne kaina (kaip ir mažesnių užsakymų atveju). Atitinka to paties straipsnio 4 
dalį.

Pakeitimas 411
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, nukrypdami 
nuo kotiruotės kainų ir nesilaikydami 2 
dalyje nustatytų reikalavimų, gali atlikti ir 
profesionaliųjų klientų pavedimus, 
susijusius su sandoriais, kurių kiekvieną 
sudarant atliekami pavedimai dėl kelių 
vertybinių popierių, arba pavedimus, 
kurie susieti ne su esama rinkos kaina, o 
kitomis sąlygomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 412
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 5. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
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depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, Komisija 
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsnį 
priima priemones, kuriomis nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kokiais 
atvejais kainos neperžengia svyravimo 
ribų, artimų rinkos sąlygoms, kaip 
nurodyta 2 dalyje.

depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, EVPRI
parengia techninių reguliavimo standartų 
projektą, kuriame nustatomi kriterijai, 
pagal kuriuos nustatoma, kokiais atvejais 
kainos neperžengia svyravimo ribų, artimų 
rinkos sąlygoms, kaip nurodyta 2 dalyje.

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

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 413
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, Komisija 
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsnį 
priima priemones, kuriomis nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kokiais 
atvejais kainos neperžengia svyravimo 

5. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, Komisija, 
pasikonsultavusi su EVPRI, 
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsnį 
priima priemones, kuriomis nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kokiais 
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ribų, artimų rinkos sąlygoms, kaip 
nurodyta 2 dalyje.

atvejais kainos neperžengia svyravimo 
ribų, artimų rinkos sąlygoms, kaip 
nurodyta 2 dalyje.

Or. pl

Pakeitimas 414
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį gali priimti priemones, kuriomis 
išaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos, kuriomis viešai skelbiamos 
kotiruotės, kaip nurodyta 1 dalyje.

6. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
išaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos, kuriomis viešai skelbiamos 
kotiruotės, kaip nurodyta 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina papildyti teisės aktą šioje srityje, kad būtų galima veiksmingai taikyti likusį straipsnį.

Pakeitimas 415
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, Komisija 
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsnį 

3. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausio pelno, EVPRI 
parengia techninių reguliavimo standartų 
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priima priemones, kuriomis nustatoma: projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 416
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausi pelno, Komisija 
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsni 
priima priemones, kuriomis nustatoma:

3. Siekdama užtikrinti veiksmingą akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių vertės 
nustatymą, taip pat didžiausią galimybę 
investicinėms įmonėms siekti savo 
klientams didžiausi pelno, Komisija, 
pasikonsultavusi su EVPRI,
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsni 
priima priemones, kuriomis nustatoma:

Or. pl

Pakeitimas 417
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 418
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai arba 
kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato tų obligacijų ar
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje,
DPS arba OPS, apyvartinių taršos leidimų 
ir išvestinių finansinių priemonių, kurie 
tinkami tarpuskaitai arba kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
prekiaujama DPS ar OPS, kuriems jie yra 
finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, ir kurie turi likvidžią 
rinką pagal 8 straipsnio sąlygas, 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 419
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
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finansinio turto, nustato obligacijų ir
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai arba
kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

finansinio turto, nustato mažmeniniams 
klientams tų obligacijų ar struktūrizuotų 
finansinių produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama
DPS ar OPS, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kurie 
tinkami tarpuskaitai ir kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
prekiaujama DPS ar OPS, kuriems jie yra 
finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, ir kurie turi likvidžią 
rinką, kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

a) nustatyti kotiruotę, kuria 
įsipareigojama sudaryti sandorį, juos 
paragina finansinio tarpininko, nuolat 
vykdančio klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, klientas;
b) jie sutinka nustatyti kotiruotę, kuria 
įsipareigojama sudaryti sandorį;
c) šioms finansinėms priemonėms nebuvo 
atsisakyta prievolės atskleisti informaciją 
iki sandorio sudarymo pagal 8 straipsnį;
d) kotiruotės kiekis atitinka arba yra 
mažesnis už įprastą tai priemonei 
mažmeninės rinkos dydį.
Šis straipsnis taikomas finansiniams 
tarpininkams, nuolat vykdantiems kliento 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, kai sandoriai sudaromi neviršijant 
mažmeninės rinkos dydžio. Klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto nuolat vykdantiems finansiniams 
tarpininkams, sudarantiems tik sandorius, 
kurie viršija mažmeninės rinkos dydį, šio 
straipsnio nuostatos netaikomos.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo reikalavimai, taikomi likvidžioms priemonėms iki sandorio sudarymo, turėtų būti 
griežtesni negu mažiau likvidžioms priemonėms. Šiuo metu finansinių tarpininkų režimas, 
taikomas ne nuosavybės vertybiniams popieriams, yra platesnis negu atitinkamas režimas, 
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taikomas nuosavybės vertybiniams popieriams. Šiame tekste suderinus ne nuosavybės 
vertybiniams popieriams taikomus reikalavimus, skirtus finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, būtų užtikrinta, kad fiksuotų 
pajamų ir išvestinių priemonių kotiruočių nustatymo reikalavimai būtų bent jau tokie pat 
lankstūs kaip ir reikalavimai, taikomi nuosavybės vertybiniams popieriams. Šiuo metu šie 
reikalavimai yra griežtesni. Turi būti apibrėžti mažmeninės rinkos dydžio kriterijai.

Pakeitimas 420
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai arba 
kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai arba 
kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS, kotiruotes, 
kuriomis įsipareigojama sudaryti sandorį, 
jeigu įvykdomos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 421
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, pateikus prašymą nustato 
šių priemonių kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį:
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rinkoje arba kurių prospektas paskelbtas, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių, kurie tinkami 
tarpuskaitai arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

i) akcijų ir obligacijų ir struktūrizuotų 
finansinių produktų, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir kurių 
prospektas paskelbtas;
ii) apyvartinių taršos leidimų; ir
iii) išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms įpareigojama taikyti pagrindinės 
sandorio šalies tarpuskaitą ir kuriomis 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje 
arba prekiaujama DPS ar OPS.

Or. en

Pagrindimas

Finansinių tarpininkų, nuolat vykdančių klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, 
prievolė skelbti kotiruotes, kuriomis įsipareigojama sudaryti sandorį, turi būti griežtai 
apibrėžta siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų kiekvienos konkrečios rūšies priemonės rinkos 
struktūrą, ypač didelį dėmesį skiriant likvidumui. Taikant finansinių tarpininkų režimą taip 
pat turi būti atsižvelgta į specialius skirtingų kategorijų klientų poreikius ir turi būti 
užtikrintas tinkamiausias skaidrumo lygis.

Pakeitimas 422
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
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priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai arba 
kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS,
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

priemonių, kuriems taikomos 24 
straipsnyje nustatytos prekybos prievolės,
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma 
tokiems 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

Reikalavimas, kad finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš nuosavo 
finansinio turto, visiems klientams nurodytų tą pačią atitinkamos priemonės kainą, neleistų 
jiems diferencijuoti kainų atsižvelgiant į su sandorio šalimi susijusią riziką, kuri yra labai 
svarbi atliekant pritaikytų išvestinių priemonių sandorius su ne finansų įmonėmis. Taigi 
reikalavimas nustatyti kotiruotes turėtų būti taikomas tik toms išvestinėms priemonėms, kurios 
nėra pritaikytos individualiam klientui, yra pakankamai likvidžios ir todėl jomis turėtų būti 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba DPS.

Pakeitimas 423
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai 
arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, jeigu 

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kuriems taikoma 24 straipsnyje 
nustatyta prekybos prievolė, kotiruotes, 
kuriomis įsipareigojama sudaryti sandorį, 
jeigu įvykdomos šios sąlygos:
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įvykdomos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš nuosavo 
finansinio turto, visiems klientams nurodytų tą pačią konkrečios priemonės kainą, neleistų 
jiems diferencijuoti kainų atsižvelgiant į su sandorio šalimi susijusią kredito riziką, su kuria 
jiems tenka susidurti iš anksto tariantis dėl įkeitimu neužtikrintų išvestinių priemonių 
sandorių su ne finansų įmonėmis. Todėl reikalavimas nustatyti kotiruotes turėtų būti taikomas 
tik toms išvestinėms finansinėms priemonėms, kurioms taikomos 24 straipsnyje nustatytos 
prekybos prievolės.

Pakeitimas 424
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
kuriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba kurių prospektas paskelbtas, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių, kurie tinkami 
tarpuskaitai arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato šių priemonių 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį:

i) obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių 
prospektas paskelbtas, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2003/71/EB;
ii) apyvartinių taršos leidimų; ir
iii) išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms kotiravimo prašančio kliento 
reikalavimu įpareigojama taikyti 
pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitą ir 
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kuriomis prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS netaikant taisyklių, 
kuriomis ribojama kliento prieiga.

Or. en

Pakeitimas 425
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 dalyje nustatyta kotiruočių 
nustatymo prievolė taikoma tik tuo atveju, 
jei įvykdomos visos šios sąlygos:
a) klientas paragina finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, nustatyti 
kotiruotę;
b) kotiravimas taikomas likvidžiai 
priemonei;
c) kotiruotė atitinka arba yra mažesnė už 
mažmeninės rinkos dydį;
d) iš anksto nustatomas kotiruotės 
galiojimo laikas;
e) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, sutinka nustatyti 
kotiruotę.

Or. en

Pagrindimas

Finansinių tarpininkų, nuolat vykdančių klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, 
prievolė skelbti kotiruotes, kuriomis įsipareigojama sudaryti sandorį, turi būti griežtai 
apibrėžta siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų kiekvienos konkrečios rūšies priemonės rinkos 
struktūrą, ypač didelį dėmesį skiriant likvidumui. Taikant finansinių tarpininkų režimą taip 
pat turi būti atsižvelgta į specialius skirtingų kategorijų klientų poreikius ir turi būti 
užtikrintas tinkamiausias skaidrumo lygis.
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Pakeitimas 426
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti kotiruotę juos paragina 
finansinio tarpininko, nuolat vykdančio 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, klientas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 427
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jie sutinka nustatyti kotiruotę. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 428
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, turi teisę 
atnaujinti ar panaikinti nustatytas 
kotiruotes bet kuriuo metu, atsižvelgdami 
į rinkos sąlygų pokyčius ar ištaisydami 
technines klaidas.
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Or. en

Pakeitimas 429
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams.

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams. Finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, vadovaudamiesi savo verslo politika 
turi teisę nuspręsti, kuriems 
investuotojams bus suteikiama prieiga 
prie jų nustatytų kotiruočių. Turi būti 
nustatyti aiškūs prieigos prie nustatytų 
kotiruočių suteikimo standartai. 
Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, atsižvelgdami į verslo 
aplinkybes, kaip antai investuotojo 
kreditingumo būklę, sandorio šalies riziką 
ir galutinį atsiskaitymą už sandorį, gali 
nuspręsti nepradėti verslo santykių su 
investuotojais arba juos nutraukti.

Or. en

Pakeitimas 430
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams.

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, pateikus prašymą, 
objektyviai, nediskriminuodami ir 
vadovaudamiesi savo verslo politika, pagal 
1 dalį nustatytas kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, atskleidžia 
kitiems investicinės įmonės klientams.
Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, vadovaudamiesi savo 
verslo politika turi teisę nuspręsti, 
kuriems investuotojams bus suteikiama 
prieiga prie jų nustatytų kotiruočių. Turi 
būti nustatyti aiškūs prieigos prie 
nustatytų kotiruočių suteikimo standartai, 
apimantys verslo aplinkybes, kaip antai 
investuotojo kreditingumo būklę, sandorio 
šalies riziką ir galutinį atsiskaitymą už 
sandorį.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo reikalavimai, taikomi likvidžioms priemonėms iki sandorio sudarymo, turėtų būti 
griežtesni negu mažiau likvidžioms priemonėms. Šiuo metu finansinių tarpininkų režimas, 
taikomas ne nuosavybės vertybiniams popieriams, yra ribotesnis negu atitinkamas režimas, 
taikomas nuosavybės vertybiniams popieriams. Šiuo pakeitimu suderinus ne nuosavybės 
vertybiniams popieriams taikomus reikalavimus, skirtus finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, būtų užtikrinta, kad fiksuotų 
pajamų ir išvestinių priemonių kotiruočių nustatymo reikalavimai būtų bent jau tokie pat 
lankstūs kaip ir reikalavimai, taikomi nuosavybės vertybiniams popieriams. Šiuo metu šie 
reikalavimai yra griežtesni.

Pakeitimas 431
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams.

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams. Finansiniai 
tarpininkai, nuolat vykdantys klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, turi teisę atnaujinti kotiruotes, kad 
atsižvelgtų į rinkos sąlygas ar ištaisytų 
klaidas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant visapusiškai pasinaudoti finansinių tarpininkų režimu, būtina sudaryti operatoriams 
galimybę reaguoti į rinkos sąlygas, kitaip jie nustatys tik aukštas kainas, kad visiškai išvengtų 
rizikos.

Pakeitimas 432
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams.

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams, jeigu 
sandorio dydis yra mažesnis kaip 100 000 
EUR.

Or. en
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Pakeitimas 433
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams.

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, jei 
kotiruotės kiekis atitinka arba yra 
mažesnis už įprastą tai priemonei dydį,
atskleidžia kitiems investicinės įmonės 
klientams.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas bet kokios kotiruotės skelbimas tikriausiai galėtų turėti iškraipantį poveikį 
obligacijų kainai, o investuotojai galėtų liautis teikti pavedimus.

Pakeitimas 434
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams.

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi savo 
verslo politika, pagal 1 dalį nustatytas 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jei kotiruotės kiekis 
atitinka arba yra mažesnis už įprastą tai 
priemonei dydį, atskleidžia kitiems 
investicinės įmonės klientams.
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Or. en

Pakeitimas 435
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, objektyviai, 
nediskriminuodami ir vadovaudamiesi 
savo verslo politika, pagal 1 dalį 
nustatytas kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, 
atskleidžia kitiems investicinės įmonės 
klientams.

2. 1 dalyje nurodyta kotiruočių nustatymo 
prievolė taikoma tik tuo atveju, jei 
įvykdomos visos šios sąlygos:

a) pavedimą pageidaujantis atlikti klientas 
paragina finansinį tarpininką, nuolat 
vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, nustatyti 
kotiruotę;
b) kotiravimas taikomas likvidžiai 
priemonei;
c) kotiruotė atitinka arba yra mažesnė už 
įprastą rinkos dydį;
d) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, sutinka nustatyti 
kotiruotę.

Or. en

Pakeitimas 436
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jie įsipareigoja sudaryti sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam kotiruotė 
atskleidžiama pagal iš anksto paskelbtas 
sąlygas, jei kotiruotės kiekis atitinka arba 
yra mažesnis už įprastą tai priemonei dydį;

3. Jie įsipareigoja sudaryti sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam kotiruotė 
atskleidžiama pagal iš anksto paskelbtas 
sąlygas, jei kotiruotės kiekis atitinka arba 
yra mažesnis už įprastą tai priemonei 
mažmeninį dydį;

Or. en

Pakeitimas 437
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jie įsipareigoja sudaryti sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam kotiruotė 
atskleidžiama pagal iš anksto paskelbtas
sąlygas, jei kotiruotės kiekis atitinka arba 
yra mažesnis už įprastą tai priemonei dydį;

3. Jie įsipareigoja sudaryti sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam kotiruotė 
atskleidžiama, vadovaudamiesi savo verslo 
politika, jei kotiruotės kiekis atitinka arba 
yra mažesnis už įprastą tai priemonei dydį;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nustatyta, kad nustatant kotiruotę kitiems klientams galima atsižvelgti į 
tokias priemones kaip su sandorio šalimi susijusi rizika ir kt., kaip numatyta verslo politikoje.

Pakeitimas 438
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jie įsipareigoja sudaryti sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam kotiruotė 
atskleidžiama pagal iš anksto paskelbtas 

3. Jie įsipareigoja sudaryti sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam kotiruotė 
atskleidžiama pagal iš anksto paskelbtas 
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sąlygas, jei kotiruotės kiekis atitinka arba 
yra mažesnis už įprastą tai priemonei dydį;

sąlygas, jei kotiruotės kiekis atitinka arba 
yra mažesnis už sandorį, kurio dydis 
100 000 EUR. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektą, kuriame
keičiama ar atnaujinama ta riba arba 
nustatomos skirtingos ribos konkrečioms 
priemonėms, visų pirma tais atvejais, kai 
svarbus likvidumo klausimas;

Or. en

Pagrindimas

100 000 EUR riba yra pakankamai žema, todėl neapima didelių institucinių investuotojų 
vykdomos didelės apimties prekybos obligacijomis (taigi iš esmės nekyla pavojaus 
likvidumui), bet yra pakankamai aukšta, kad apimtų didžiąją dalį mažmeninės prekybos.

Pakeitimas 439
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jie įsipareigoja sudaryti sandorius su 
bet kuriuo kitu klientu, kuriam kotiruotė 
atskleidžiama pagal iš anksto paskelbtas
sąlygas, jei kotiruotės kiekis atitinka arba
yra mažesnis už įprastą tai priemonei 
dydį;

3. Finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, turi teisę 
atnaujinti ar pakeisti nustatytas kotiruotes 
bet kuriuo metu, atsižvelgdami į rinkos 
sąlygų pokyčius arba ištaisydami 
technines klaidas;

Or. en

Pakeitimas 440
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansiniai tarpininkai, nuolat Išbraukta.



AM\901886LT.doc 79/185 PE489.477v01-00

LT

vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, turi teisę 
nustatyti nediskriminacines ir skaidrias 
sandorių, kuriuos jie įsipareigoja sudaryti 
su klientais pagal tam tikrą kotiruotę,
skaičiaus ribas.

Or. en

Pakeitimas 441
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, turi teisę nustatyti 
nediskriminacines ir skaidrias sandorių, 
kuriuos jie įsipareigoja sudaryti su klientais 
pagal tam tikrą kotiruotę, skaičiaus ribas.

4. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, turi teisę nustatyti 
nediskriminacines ir skaidrias sandorių, 
kuriuos jie įsipareigoja sudaryti su klientais 
pagal tam tikrą kotiruotę, nustatytą pagal 1 
dalį, skaičiaus ribas.

Or. en

Pakeitimas 442
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 1 dalį nustatytos kotiruotės, 
kurių kiekis atitinka arba yra mažesnis už 
3 dalyje nurodytą dydį, viešai skelbiamos
taip, kad tinkamomis prekybos sąlygomis 
būtų lengvai prieinamos kitiems rinkos 
dalyviams.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 443
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kotiruotės nustatomos taip, kad įmonės 
vykdytų Direktyvos [naujosios FPRD] 27 
straipsnyje joms nustatytas prievoles, ir 
privalo atitikti vyraujančias rinkos 
sąlygas, susijusias su kainomis, kuriomis 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS 
sudaromi tokių pačių arba panašių 
priemonių sandoriai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 444
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kotiruotės nustatomos taip, kad įmonės 
vykdytų Direktyvos [naujosios FPRD] 27 
straipsnyje joms nustatytas prievoles, ir 
privalo atitikti vyraujančias rinkos sąlygas, 
susijusias su kainomis, kuriomis 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS 
sudaromi tokių pačių arba panašių 
priemonių sandoriai.

6. Mažmeninio dydžio kotiruotės
nustatomos taip, kad įmonės vykdytų 
Direktyvos [naujosios FPRD] 27 
straipsnyje joms nustatytas prievoles, ir 
privalo atitikti vyraujančias rinkos sąlygas, 
susijusias su kainomis, kuriomis 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS 
sudaromi tokių pačių arba panašių 
priemonių sandoriai.

Or. en

Pakeitimas 445
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kotiruotės nustatomos taip, kad įmonės 
vykdytų Direktyvos [naujosios FPRD] 27 
straipsnyje joms nustatytas prievoles, ir 
privalo atitikti vyraujančias rinkos sąlygas, 
susijusias su kainomis, kuriomis 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS
sudaromi tokių pačių arba panašių 
priemonių sandoriai.

6. Kotiruotės nustatomos taip, kad įmonės 
vykdytų Direktyvos [naujosios FPRD] 27 
straipsnyje joms nustatytas prievoles, ir 
privalo atitikti vyraujančias rinkos sąlygas, 
susijusias su kainomis, kuriomis 
reguliuojamose rinkose ar DPS sudaromi 
tokių pačių arba panašių priemonių 
sandoriai.

Or. en

Pakeitimas 446
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Investicinė įmonė, kuri vykdo veiklą 
kaip finansinis tarpininkas, nuolat 
vykdantis klientų pavedimus dėl 17 
straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių iš 
savo nuosavo finansinio turto, nustato ir 
įgyvendina veiksmingas taisykles ir 
procedūras, susijusias su jo, kaip 
finansinio tarpininko, vykdoma veikla, 
nuolat prižiūrėdamas, ar jo klientai 
laikosi nustatytų taisyklių ir procedūrų. 
Finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, atlieka jo 
administruojamose sistemose klientų 
įvykdytų sandorių priežiūrą, siekdamos 
nustatyti šių taisyklių ir procedūrų 
pažeidimus, prekybos tvarkos pažeidimus 
ar elgesį, galintį sukelti piktnaudžiavimą 
rinka.

Or. en
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Pagrindimas

Kad finansinių tarpininkų režimą būtų galima taikyti prekybos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis prievolei, turi būti sukurtos papildomos sistemos ir kontrolės priemonės siekiant 
užtikrinti jo lankstumą ir saugumą.

Pakeitimas 447
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Finansiniai tarpininkai, nuolat 
vykdantys klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, gali atnaujinti 
nustatytas kotiruotes, atsižvelgdami į 
rinkos sąlygų pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, 
privalo turėti galimybę atnaujinti savo nustatytas kotiruotes, atsižvelgdami į rinkos 
svyravimus.

Pakeitimas 448
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nustatant duomenų atskleidimo lygį ir 
skelbimo dažnį proporcingai 
atsižvelgiama į emisijos dydį, sandorio 
dydį ir nacionalinių rinkų ypatumus.

Or. en
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Pakeitimas 449
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Finansinis tarpininkas, nuolat 
vykdantis klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, kompetentingai 
institucijai praneša apie svarbius taisyklių 
ir procedūrų pažeidimus, prekybos tvarkos 
pažeidimus ar elgesį, galintį sukelti 
piktnaudžiavimą rinka. Be to, toks 
finansinis tarpininkas nedelsdamas 
pateikia kompetentingai institucijai 
svarbią informaciją, kuri bus naudojama 
piktnaudžiavimo rinka tyrimui ir 
patraukimui baudžiamojon atsakomybėn, 
ir teikia šiai institucijai visapusišką 
pagalbą atliekant piktnaudžiavimo rinka, 
vykdomo jo sistemose ar per jas, tyrimą ir 
traukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Or. en

Pagrindimas

Kad finansinių tarpininkų režimą būtų galima taikyti prekybos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis prievolei, turi būti sukurtos papildomos sistemos ir kontrolės priemonės siekiant 
užtikrinti jo lankstumą ir saugumą.

Pakeitimas 450
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos ir EVPRI 
stebi, kaip taikomos šio straipsnio 
nuostatos dėl kiekių, nurodomų 
investicinės įmonės klientams ir su kita 
įmonės prekybine veikla susijusiems 

1. Kompetentingos institucijos ir EVPRI 
stebi, kaip taikomos šio straipsnio 
nuostatos dėl kiekių, nurodomų 
investicinės įmonės klientams ir su kita 
įmonės prekybine veikla susijusiems 
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kitiems rinkos dalyviams atskleidžiamose 
kotiruotėse, ir kiek kotiruotės atitinka 
vyraujančias rinkos sąlygas, susijusias su 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS
sudaromais tokių pačių arba panašių 
priemonių sandoriais. Praėjus ne daugiau 
kaip 2 metams nuo įsigaliojimo dienos, 
EVPRI Komisijai pateikia šio straipsnio 
taikymo ataskaitą. Jeigu kotiruotei viršijant 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą ribą arba 
neatitinkant vyraujančių rinkos sąlygų, 
vyksta aktyvi kotiravimo ir prekybos 
veikla, ataskaitą Komisijai jos pateikia dar 
nesibaigus šiam terminui.

kitiems rinkos dalyviams atskleidžiamose 
kotiruotėse, ir kiek kotiruotės atitinka 
vyraujančias rinkos sąlygas, susijusias su 
reguliuojamose rinkose ar DPS sudaromais 
tokių pačių arba panašių priemonių 
sandoriais. Praėjus ne daugiau kaip 2 
metams nuo įsigaliojimo dienos, EVPRI 
Komisijai pateikia šio straipsnio taikymo 
ataskaitą. Jeigu kotiruotei viršijant 17 
straipsnio 3 dalyje nurodytą ribą arba 
neatitinkant vyraujančių rinkos sąlygų, 
vyksta aktyvi kotiravimo ir prekybos 
veikla, ataskaitą Komisijai jos pateikia dar 
nesibaigus šiam terminui.

Or. en

Pakeitimas 451
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatomi 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
kiekiai, kurių laikydamasi įmonė sudaro 
sandorius su bet kuriuo kitu klientu, kuriam 
atskleidžiama kotiruotė.

2. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatomi 17 
straipsnio 3 dalyje nurodyti kiekiai, kurių 
laikydamasi įmonė sudaro sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam atskleidžiama 
kotiruotė.

Or. en

Pagrindimas

Tai techniniai dokumentai, kuriuos turėtų parengti EVPRI, nes ji turi daugiau tinkamos 
praktinės patirties šioje srityje negu Komisija.

Pakeitimas 452
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatomi 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
kiekiai, kurių laikydamasi įmonė sudaro 
sandorius su bet kuriuo kitu klientu, kuriam 
atskleidžiama kotiruotė.

2. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatomi 17 
straipsnyje nurodyti kiekiai, kurių 
laikydamasi įmonė sudaro sandorius su bet 
kuriuo kitu klientu, kuriam atskleidžiama 
kotiruotė. Tokie kiekiai turi atitikti dydį, 
kurį įprastai naudoja mažmeninis 
investuotojas atitinkamos priemonės, 
priklausančios tam tikrai turto klasei, 
pakategorėje.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninius reguliavimo standartus 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
10–14 straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti mažmeninius klientus ir kartu skatinti didmeninių rinkų likvidumą, ne 
nuosavybės priemones naudojančiam finansiniam tarpininkui iki sandorio galiojančios 
viešojo kotiravimo prievolės turėtų būti taikomos įprastinio dydžio mažmeniniams sandoriams 
tam tikros priemonės pakategorėje. Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie 
rinką, todėl tinkamiau perduoti atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 453
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
kiekiai, kurių laikydamasi įmonė sudaro 
sandorius su bet kuriuo kitu klientu, kuriam 

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
kiekiai, kurių laikydamasi įmonė sudaro 
sandorius su bet kuriuo kitu klientu, kuriam 
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atskleidžiama kotiruotė. atskleidžiama kotiruotė. Tose priemonėse 
turi būti nurodyta, kad mažmenos 
investuotojams siekiama padidinti 
skaidrumą ir turi būti apibrėžtos 
priemonių klasės kalbant apie turto 
klases, apimtį ir likvidumą.

Or. en

Pakeitimas 454
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
paaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos kotiruotėms viešai skelbti, kaip 
nurodyta 17 straipsnio 5 dalyje.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 455
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
paaiškinama, kas yra tinkamos prekybos 
sąlygos kotiruotėms viešai skelbti, kaip 
nurodyta 17 straipsnio 5 dalyje.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pagrindimas

Būtina papildyti teisės aktą šioje srityje, kad būtų galima veiksmingai taikyti likusį straipsnį.

Pakeitimas 456
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
...*.1

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
antroje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnių.
__________________
1 OL: įrašyti datą: 12 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 457
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 
apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS, viešai skelbia tų sandorių apimtį ir 
kainą bei jų sudarymo laiką. Ši informacija 
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informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

viešai skelbiama naudojant PSS.

Or. en

Pakeitimas 458
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 
apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS, viešai skelbia tų sandorių apimtį ir 
kainą bei jų sudarymo laiką. Ši informacija 
viešai skelbiama naudojant PSS.

Or. en

Pakeitimas 459
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 
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apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Ši
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS. Praėjus 15 minučių po sandorio 
paskelbimo kiekviena šalis, verslas ar 
visuomenė gali nemokamai susipažinti su 
šia informacija.

Or. en

Pagrindimas

Naudojantis techninėmis galimybėmis informacija skelbiama tinkamomis prekybos sąlygomis, 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio sudarymo momento.

Pakeitimas 460
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 
apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 
apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio 
sudarymo momento pagal technines 
galimybes. Ši informacija viešai skelbiama 
naudojant PSS.

Or. en

Pakeitimas 461
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 
apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro sandorius 
akcijomis, depozitoriumo pakvitavimais, 
biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais 
ir kitomis panašiomis finansinėmis 
priemonėmis, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, viešai skelbia tų sandorių 
apimtį ir kainą bei jų sudarymo laiką. Ši
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento pagal 
technines galimybes. Elektroninėje 
prekyboje galimas tam tikras laiko tarpas 
prieš pateikiant informaciją po sandorio 
sudarymo, tačiau jis neturi būti dvigubai 
ilgesnis už laukimo, kol bus įvykdytas 
sandoris, trukmę.

Or. en

Pakeitimas 462
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 6 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal vadovaujantis 
6 straipsniu patvirtintas priemones 
numatyta galimybė atidėti informacijos 
apie akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių tam tikrų 
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose, DPS 
ar OPS.

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 6 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal vadovaujantis 
6 straipsniu patvirtintas priemones 
numatyta galimybė atidėti informacijos 
apie akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių tam tikrų 
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose ar
DPS.
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Or. en

Pakeitimas 463
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 6 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal vadovaujantis 
6 straipsniu patvirtintas priemones 
numatyta galimybė atidėti informacijos 
apie akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių tam tikrų 
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose, DPS 
ar OPS.

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 6 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal vadovaujantis 
6 straipsniu patvirtintas priemones 
numatyta galimybė atidėti informacijos 
apie akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ir 
kitų panašių finansinių priemonių tam tikrų 
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose ar
DPS.

Or. en

Pakeitimas 464
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
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atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 465
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) žymos, skirtos įvairioms sandorių
rūšims, įskaitant nebiržinės prekybos 
sandorius, priklausančius nuo savo 
pobūdžio, nustatyti ir atskirti.

Or. en

Pakeitimas 466
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 467
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI nustato principus ir kriterijus, 
pagal kuriuos leidžiama netaikyti 
nuostatų dėl patvirtintų skelbimo subjektų 
(PSS) naudojimo, kaip nurodyta 1 dalyje, 
investicinėms įmonėms, kurios sudaro 
santykinai mažos apimties akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
finansinių priemonių sandorius. Tokiais 
atvejais EVPRI pateikia konkrečias 
nuostatas dėl būtinojo informacijos, 
skelbiamos naudojant savo nuosavas 
duomenų atskleidimo sistemas, turinio ir 
formato.

Or. en

Pagrindimas

Smulkieji tarpininkai, kurie vykdo ypač mažos apimties 19 ir 20 straipsniuose nurodytų 
finansinių priemonių ir produktų sandorius, patirtų neproporcingas einamąsias išlaidas, 
laikydamiesi informacijos atskleidimo po sandorio sudarymo tvarkos naudojant PSS.
Vadinasi, jiems turėtų būti taikoma EVPRI nurodytais principais ir kriterijais grindžiama 
atleidimo nuo reikalavimų išlyga, pagal kurią būtų galima naudoti nuosavas duomenų 
atskleidimo sistemas. Tokia sistema nekliudytų duomenų atskleidimo tvarkai, kuri taikoma po 
sandorio sudarymo, ir būtų naudinga lankstumo ir proporcingumo atžvilgiu.

Pakeitimas 468
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI nustato principus ir kriterijus, 
pagal kuriuos leidžiama netaikyti 
nuostatų dėl patvirtintų skelbimo subjektų 
(PSS) naudojimo, kaip nurodyta 1 dalyje, 
investicinėms įmonėms, kurios sudaro 
santykinai mažos apimties akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
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finansinių priemonių sandorius. Tokiais 
atvejais EVPRI pateikia konkrečias 
nuostatas dėl būtinojo informacijos, 
skelbiamos naudojant savo nuosavas 
duomenų atskleidimo sistemas, turinio ir 
formato.

Or. en

Pagrindimas

Smulkieji tarpininkai, kurie vykdo ypač mažos apimties 19 ir 20 straipsniuose nurodytų 
finansinių priemonių ir produktų sandorius, tikriausiai patirtų neproporcingas einamąsias 
išlaidas, laikydamiesi informacijos atskleidimo po sandorio sudarymo tvarkos naudojant PSS. 
Vadinasi, jiems turėtų būti taikoma EVPRI nurodytais principais ir kriterijais grindžiama 
atleidimo nuo reikalavimų išlyga, pagal kurią būtų galima naudoti nuosavas duomenų 
atskleidimo sistemas.

Pakeitimas 469
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS, sandorius, 
viešai skelbia tų sandorių apimtį ir kainą 
bei jų sudarymo laiką. Ši informacija viešai 
skelbiama naudojant PSS.

Or. en
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Pakeitimas 470
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS, sandorius, 
viešai skelbia tų sandorių apimtį ir kainą 
bei jų sudarymo laiką. Ši informacija viešai 
skelbiama naudojant PSS.

Or. en

Pakeitimas 471
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, sandorius, viešai skelbia tų 
sandorių apimtį ir kainą bei jų sudarymo 
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rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

laiką. Ši informacija viešai skelbiama 
naudojant PSS.

Or. en

Pagrindimas

Nebiržinė prekyba, kuriai netaikoma tarpuskaita ir apie kurią vis dar pranešama sandorių 
duomenų saugykloms, nėra pakankamai standartizuota, kad kainų skelbimas būtų naudingas. 
Taip pat žr. FPRD 29 konstatuojamąją dalį dėl vengimo teikti tą pačią informaciją du kartus.

Pakeitimas 472
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [9] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Ši
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

Or. en

Pakeitimas 473
Alfredo Pallone
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių, kurios tinkamos 
tarpuskaitai arba apie kurias pranešama 
sandorių duomenų saugykloms 
vadovaujantis Reglamento [ERIR] [6] 
straipsniu arba kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, sandorius, viešai skelbia tų 
sandorių apimtį ir kainą bei jų sudarymo 
laiką. Ši informacija viešai skelbiama 
naudojant PSS.

Or. en

Pagrindimas

Finansinėms priemonėms, kurioms buvo paskelbtas prospektas, prieš ir po sandorio 
sudarymo taikomi skaidrumo reikalavimai yra neproporcingi, atsižvelgiant į tai, kad dėl šių 
priemonių gali susitarti netgi mažos kreditų institucijos itin ribotose (ir nereguliuojamose) 
rinkose, skaidrumo ir naštos kredito institucijoms ekonominės naudos santykis yra labai 
nedidelis, o tikrasis ir praktinis įgyvendinimas būtų „nepatikimas“, nes informacija ne visada 
yra prieinama.

Pakeitimas 474
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
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taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms taikomos 24 
straipsnyje nurodytos prekybos prievolės, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Ši
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma 
tokiems 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

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 475
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
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Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Ši
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento pagal 
technines galimybes. Elektroninėje 
prekyboje galimas tam tikras laiko tarpas 
prieš pateikiant informaciją po sandorio 
sudarymo, tačiau jis neturi būti dvigubai 
ilgesnis už laukimo, kol bus įvykdytas 
sandoris, trukmę.

Or. en

Pakeitimas 476
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, kaip numatyta 
Direktyvoje 2003/71/EB, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, sandorius, jeigu atitinkamam 
sandoriui taikoma privaloma tarpuskaita, 
viešai skelbia tų sandorių apimtį ir kainą 
bei jų sudarymo laiką, jeigu sandoris 
susijęs su likvidžia finansine priemone ir 
atitinka arba yra mažesnis už įprastą 
rinkos dydį. Ši informacija viešai 
skelbiama naudojant PSS.

Or. en



PE489.477v01-00 100/185 AM\901886LT.doc

LT

Pakeitimas 477
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 10 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal 10 straipsnį 
priimtomis priemonėmis numatyta 
galimybė atidėti informacijos apie 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių tam tikrų 
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose, DPS 
ar OPS.

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 10 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal 10 straipsnį 
priimtomis priemonėmis numatyta 
galimybė atidėti informacijos apie 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių tam tikrų
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose ar
DPS.

Or. en

Pakeitimas 478
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 10 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal 10 straipsnį 
priimtomis priemonėmis numatyta 
galimybė atidėti informacijos apie 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių tam tikrų 
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose, DPS 
ar OPS.

2. Pagal 1 dalį viešai skelbiama informacija 
ir laikas, per kurį ji paskelbiama, privalo 
atitikti vadovaujantis 10 straipsniu priimtus 
reikalavimus. Jeigu pagal 10 straipsnį 
priimtomis priemonėmis numatyta 
galimybė atidėti informacijos apie 
obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių tam tikrų 
kategorijų sandorius skelbimą, ši galimybė 
tiems sandoriams taip pat taikoma, kai jie 
sudaromi ne reguliuojamose rinkose ar
DPS.
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Or. en

Pakeitimas 479
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos gali leisti 
investicinėms įmonėms atidėti duomenų 
skelbimą pagal 10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Kad skirtingoms prekybos vietoms būtų sudarytos vienodos sąlygos, investicinės įmonės, 
veikiančios savo ar klientų vardu, taip pat turėtų turėti galimybę kreiptis dėl prievolių 
netaikymo ar duomenų skelbimo atidėjimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos operatoriai. Tai svarbu, nes tik investicinės įmonės 
gali kreiptis dėl prievolių netaikymo ar duomenų skelbimo atidėjimo, kai vykdoma tik 
nebiržinė prekyba.

Pakeitimas 480
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.
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Pakeitimas 481
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 482
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) EVPRI nustato principus ir kriterijus, 
pagal kuriuos leidžiama netaikyti 
nuostatų dėl patvirtintų skelbimo subjektų 
(PSS) naudojimo, kaip nurodyta 1 dalyje, 
investicinėms įmonėms, kurios sudaro 
santykinai mažos apimties obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių sandorius. Tokiais 
atvejais EVPRI pateikia konkrečias 
nuostatas dėl būtinojo informacijos, 
skelbiamos naudojant savo nuosavas 
duomenų atskleidimo sistemas, turinio ir 
formato.

Or. en
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Pakeitimas 483
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI nustato principus ir kriterijus, 
pagal kuriuos leidžiama netaikyti 
nuostatų dėl patvirtintų skelbimo subjektų 
(PSS) naudojimo, kaip nurodyta 1 dalyje, 
investicinėms įmonėms, kurios sudaro 
santykinai mažos apimties obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, 
apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių 
finansinių priemonių sandorius. Tokiais 
atvejais EVPRI pateikia konkrečias 
nuostatas dėl būtinojo informacijos, 
skelbiamos naudojant savo nuosavas 
duomenų atskleidimo sistemas, turinio ir 
formato.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio 3 dalies a punktą.

Pakeitimas 484
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS
operatorius ne mažiau kaip 5 metus saugo 
ir prireikus kompetentingai institucijai 
pateikia duomenis, susijusius su visais 
pavedimais dėl finansinių priemonių, apie 
kuriuos skelbiama jų sistemose. Apskaitos 
dokumentuose pateikiami visi duomenys, 

2. Reguliuojamos rinkos ar DPS 
operatorius ne mažiau kaip 5 metus saugo 
ir prireikus kompetentingai institucijai 
pateikia duomenis, susijusius su visais 
pavedimais dėl finansinių priemonių, apie 
kuriuos skelbiama jų sistemose. Apskaitos 
dokumentuose pateikiami visi duomenys, 
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kuriuos būtina saugoti 23 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytais tikslais. EVPRI padeda 
kompetentingos institucijoms gauti šioje 
dalyje nurodytą informaciją ir koordinuoja 
su tuo susijusią veiklą.

kuriuos būtina saugoti 23 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytais tikslais. EVPRI padeda 
kompetentingos institucijoms gauti šioje 
dalyje nurodytą informaciją ir koordinuoja 
su tuo susijusią veiklą.

Or. en

Pakeitimas 485
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS 
operatorius ne mažiau kaip 5 metus saugo 
ir prireikus kompetentingai institucijai 
pateikia duomenis, susijusius su visais 
pavedimais dėl finansinių priemonių, apie 
kuriuos skelbiama jų sistemose. Apskaitos 
dokumentuose pateikiami visi duomenys, 
kuriuos būtina saugoti 23 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytais tikslais. EVPRI padeda 
kompetentingos institucijoms gauti šioje 
dalyje nurodytą informaciją ir koordinuoja 
su tuo susijusią veiklą.

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS 
operatorius ne mažiau kaip 5 metus saugo 
ir prireikus kompetentingai institucijai 
pateikia duomenis, susijusius su visais 
pavedimais dėl finansinių priemonių, apie 
kuriuos skelbiama jų sistemose. Apskaitos 
dokumentuose pateikiami visi duomenys, 
kuriuos būtina saugoti 23 straipsnio 1 ir 3 
dalyse nurodytais tikslais. EVPRI padeda 
kompetentingos institucijoms gauti šioje 
dalyje nurodytą informaciją ir koordinuoja 
su tuo susijusią veiklą.

Or. en

Pakeitimas 486
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios sudaro 
finansinių priemonių sandorius, kuo 
skubiau ir ne vėliau kaip kitos darbo dienos 
pabaigoje kompetentingai institucijai 

1. Investicinės įmonės, kurios sudaro 
finansinių priemonių sandorius, kuo 
skubiau ir ne vėliau kaip kitos darbo dienos 
pabaigoje kompetentingai institucijai 
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pateikia išsamius tokių sandorių duomenis. 
Vadovaudamosi Direktyvos [naujosios 
FPRD] 89 straipsniu kompetentingos 
institucijos nustato būtinas priemones, 
siekdamos užtikrinti, kad tų finansinių 
priemonių likvidumo atžvilgiu labiausiai 
susijusios rinkos kompetentinga institucija 
taip pat gautų šią informaciją.

pateikia išsamius tokių sandorių duomenis. 
Vadovaudamosi Direktyvos [naujosios 
FPRD] 89 straipsniu kompetentingos 
institucijos nustato būtinas priemones, 
siekdamos užtikrinti, kad EVPRI ir tų 
finansinių priemonių likvidumo atžvilgiu 
labiausiai susijusios rinkos kompetentinga 
institucija taip pat gautų šią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma 
finansinėms priemonėms, kuriomis 
neleista prekiauti ir neprekiaujama DPS 
ar OPS, finansinėms priemonėms, kurių 
vertė nepriklauso nuo finansinės 
priemonės, kuria leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS ar OPS, vertės, ir 
finansinėms priemonėms, kurios neturi 
arba neturėtų turėti įtakos finansinei 
priemonei, kuria leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS ar OPS.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad investicinės įmonės taip pat praneštų apie sandorius, kuriuos jos 
vykdo ne biržoje.

Pakeitimas 488
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma 
finansinėms priemonėms, kuriomis 
neleista prekiauti ir neprekiaujama DPS 
ar OPS, finansinėms priemonėms, kurių 
vertė nepriklauso nuo finansinės 
priemonės, kuria leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS ar OPS, vertės, ir 
finansinėms priemonėms, kurios neturi 
arba neturėtų turėti įtakos finansinei 
priemonei, kuria leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS ar OPS.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 489
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma 
finansinėms priemonėms, kuriomis neleista 
prekiauti ir neprekiaujama DPS ar OPS, 
finansinėms priemonėms, kurių vertė 
nepriklauso nuo finansinės priemonės, 
kuria leista prekiauti arba prekiaujama DPS 
ar OPS, vertės, ir finansinėms 
priemonėms, kurios neturi arba neturėtų 
turėti įtakos finansinei priemonei, kuria 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS.

2. 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma 
finansinėms priemonėms, kuriomis neleista 
prekiauti ir neprekiaujama DPS, 
finansinėms priemonėms, kurių vertė 
nepriklauso nuo finansinės priemonės, 
kuria leista prekiauti arba prekiaujama 
DPS, vertės, ir finansinėms priemonėms, 
kurios neturi arba neturėtų turėti įtakos 
finansinei priemonei, kuria leista prekiauti 
arba prekiaujama DPS.

Or. en

Pakeitimas 490
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma 
finansinėms priemonėms, kuriomis neleista 
prekiauti ir neprekiaujama DPS ar OPS, 
finansinėms priemonėms, kurių vertė 
nepriklauso nuo finansinės priemonės, 
kuria leista prekiauti arba prekiaujama DPS 
ar OPS, vertės, ir finansinėms priemonėms, 
kurios neturi arba neturėtų turėti įtakos 
finansinei priemonei, kuria leista prekiauti 
arba prekiaujama DPS ar OPS.

2. 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma 
finansinėms priemonėms, kuriomis neleista 
prekiauti ir neprekiaujama DPS ar OPS, 
finansinėms priemonėms, kurių vertė 
nepriklauso nuo finansinės priemonės, 
kuria leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
vertės, ir finansinėms priemonėms, kurios 
neturi arba neturėtų turėti įtakos finansinei 
priemonei, kuria leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS ar OPS.

Or. en

Pakeitimas 491
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir
nuoroda asmenims ir kompiuteriniams 
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti bei susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės. 
Sandorių, kurie sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir
susijusių investicinių įmonių nustatymo 
priemonės. Sandorių, kurie sudaryti ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS, 
ataskaitose taip pat pateikiama nuoroda 
sandorių rūšims įvardyti, atsižvelgiant į 
priemones, kurios bus priimtos 
vadovaujantis 19 straipsnio 3 dalies a 
punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a punktu.



PE489.477v01-00 108/185 AM\901886LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tokių išsamių duomenų įtraukimas sukeltų pernelyg didelę naštą reguliavimo 
institucijoms, investicinės įmonės turėtų pačios saugoti informaciją tinkamu formatu, kad 
atliekant tyrimą dėl piktnaudžiavimo būtų galima nustatyti asmenis ar algoritmus, kurie 
atsakingi už konkrečią prekybą.

Pakeitimas 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir 
nuoroda asmenims ir kompiuteriniams 
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti bei susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės. 
Sandorių, kurie sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
rūšis, turto klasė, pavadinimai ir skaičiai, 
kiekis, sandorio sudarymo data ir laikas, 
sandorio kainos, nuoroda klientams, kurių 
vardu investicinė įmonė sudarė tą sandorį,
įvardyti ir nuoroda asmenims ir 
kompiuteriniams algoritmams investicinėje 
įmonėje, atsakingiems už sprendimą 
investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti 
bei susijusių investicinių įmonių nustatymo 
priemonės. Sandorių, kurie sudaryti ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS, 
ataskaitose taip pat pateikiama nuoroda 
sandorių rūšims įvardyti, atsižvelgiant į 
priemones, kurios bus priimtos 
vadovaujantis 19 straipsnio 3 dalies a 
punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a punktu.

Or. en

Pagrindimas

Kad prekybos vietose būtų taikomos nuoseklios pozicijos ribos, sandoriai, kurie nėra susiję su 
pagrindinėmis prekybos pozicijomis, turėtų būti pažymėti ir apie juos pranešama centrinę 
sistemą valdančiai EVPRI standartizuotu ir palyginamu formatu. Naudodamos šioje sistemoje 
esančius duomenis kompetentingos institucijos galėtų laikinai apriboti tolesnių pozicijų, 
kurios nėra naudojamos apdraudimo nuo rizikos tikslais, susikaupimą. Be to, tai padėtų 
kompetentingoms institucijoms stebėti ir mažinti didelę ir sisteminę riziką.
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Pakeitimas 493
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir 
nuoroda asmenims ir kompiuteriniams 
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti bei susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės. 
Sandorių, kurie sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir 
nuoroda asmenims ir kompiuteriniams 
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti bei susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės. 
Sandorių, kurie sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

Or. en

Pakeitimas 494
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir 
nuoroda asmenims ir kompiuteriniams

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir 
nuoroda algoritmams ir tokių algoritmų 
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algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti bei susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės. 
Sandorių, kurie sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

įdiegėjams, atsakingiems už sprendimą 
investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti 
bei susijusių investicinių įmonių nustatymo 
priemonės. Sandorių, kurie sudaryti ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS, 
ataskaitose taip pat pateikiama nuoroda 
sandorių rūšims įvardyti, atsižvelgiant į 
priemones, kurios bus priimtos 
vadovaujantis 19 straipsnio 3 dalies a 
punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a punktu.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos siekia nustatyti fizinį ar juridinį asmenį, kuris priėmė sprendimą 
prekiauti. Atsižvelgiant į tai, kad klientai gali nurodyti algoritmus, kuriuos investicinė įmonė 
turėtų įdiegti siekdama jų tikslų, arba leisti investicinei įmonei nuspręsti, kurį algoritmą 
naudoti siekiant geriausiai įvykdyti sandorį, reguliavimo institucijai naudingas būtent 
algoritmą įdiegusio asmens įvardijimas.

Pakeitimas 495
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir 
nuoroda asmenims ir kompiuteriniams 
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti bei susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės. 
Sandorių, kurie sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
rūšis, turto klasė, pavadinimai ir skaičiai, 
kiekis, sandorio sudarymo data ir laikas, 
sandorio kainos, nuoroda klientams, kurių 
vardu investicinė įmonė sudarė tą sandorį, 
įvardyti ir nuoroda asmenims ir 
kompiuteriniams algoritmams investicinėje 
įmonėje, atsakingiems už sprendimą 
investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti 
bei susijusių investicinių įmonių nustatymo 
priemonės. Be to, sudarant su biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis susijusius sandorius, 
ataskaitoje nurodoma, ar tokie sandoriai 
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bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

laikomi sąžiningais sandoriais, kuriais 
apsidraudžiama nuo rizikos. Sandorių, 
kurie sudaryti ne reguliuojamoje rinkoje, 
DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

Or. en

Pakeitimas 496
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Investicinės įmonės privalo saugoti 
vidaus registrus, kurie pateikiami 
kompetentingoms institucijoms pagal jų 
prašymą, įskaitant nuorodą klientams, 
kurių vardu investicinė įmonė sudarė tą 
sandorį, įvardyti ir nuoroda asmenims ir 
kompiuteriniams algoritmams 
investicinėje įmonėje, atsakingiems už 
sprendimą investuoti ir sandorio 
sudarymą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tokių išsamių duomenų įtraukimas sukeltų pernelyg didelę naštą reguliavimo 
institucijoms, investicinės įmonės turėtų pačios saugoti informaciją tinkamu formatu, kad 
atliekant tyrimą dėl piktnaudžiavimo būtų galima nustatyti asmenis ar algoritmus, kurie 
atsakingi už konkrečią prekybą.

Pakeitimas 497
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinės įmonės, kurios perduoda 
pavedimus, į perduodamą informaciją apie 
tą pavedimą įtraukia visus duomenis, 
kuriuos būtina pateikti 1 ir 3 dalyje 
nurodytais tikslais. Užuot į ataskaitą 
įtraukusi nuorodą klientams, kurių vardu 
investicinė įmonė perdavė pavedimą, 
įvardyti ar nuorodą asmenims ir 
kompiuteriniams algoritmams investicinėje 
įmonėje, atsakingiems už sprendimą 
investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti, 
investicinė įmonė gali pasirinkti pranešti 
apie perduotą pavedimą vadovaudamasi 1 
dalyje nustatytais reikalavimais.

4. Investicinės įmonės, kurios perduoda 
pavedimus, į perduodamą informaciją apie 
tą pavedimą įtraukia visus duomenis, 
kuriuos būtina pateikti 1 ir 3 dalyje 
nurodytais tikslais. Užuot į ataskaitą 
įtraukusi nuorodą galutiniams klientams, 
kurių vardu investicinė įmonė perdavė 
pavedimą, įvardyti ar nuorodą asmenims ir 
kompiuteriniams algoritmams investicinėje 
įmonėje, atsakingiems už sprendimą 
investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti, 
investicinė įmonė gali pasirinkti pranešti 
apie perduotą pavedimą vadovaudamasi 1 
dalyje nustatytais reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 498
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS
operatorius pateikia duomenis apie jų 
platformoje prekiaujamų priemonių 
sandorius, kuriuos jų sistemose sudarė 
įmonė, kuriai vadovaujantis 1 ir 3 dalies 
nuostatomis šis reglamentas netaikomas.

5. Reguliuojamos rinkos ar DPS 
operatorius pateikia duomenis apie jų 
platformoje prekiaujamų priemonių 
sandorius, kuriuos jų sistemose sudarė 
įmonė, kuriai vadovaujantis 1 ir 3 dalies 
nuostatomis šis reglamentas netaikomas.

Or. en

Pakeitimas 499
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ataskaitose pateikdama nuorodą 
klientams įvardyti, kaip nustatyta 3 ir 4 
dalyse, investicinė įmonė naudoja:
i) juridinio asmens identifikacinį kodą, 
kuris suteikiamas klientams, kurie yra 
juridiniai asmenys, įvardyti ir kurį sudaro 
20 skaitmenų raidinis skaitmeninis kodas;
ii) identifikacinį kodą, suteikiamą 
vadovaujantis EVPRI parengtais 
techniniais reguliavimo standartais 
fiziniams asmenims ir subjektams, 
kuriems nesuteikiamas juridinio asmens 
identifikacinis kodas, įvardyti.
Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė 
nustato identifikacinį kodą, pagal kurį 
atpažįstami jos piliečiai ir kiekvienas jos 
teritorijoje įsteigtas juridinis asmuo. 
Valstybė narė bent jau nacionaliniu 
lygmeniu nustato, kad kiekvienas pilietis 
ar toje valstybėje narėje esantis juridinis 
asmuo turėtų unikalų identifikacinį kodą.
Kiekviena valstybė narė ataskaitose apie 
sandorius kitoms valstybėms narėms taip 
pat gali nurodyti kiekvieną nacionalinį 
identifikacinį kodą pagal 1 ir 7 dalis, 
nepažeisdamos galiojančių nuostatų 
[Direktyvos 95/46/EB ir jos persvarstytų 
tekstų] dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo.
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
kitos valstybės narės, naudodamosi šiais 
identifikaciniais kodais, galėtų skubiai 
gauti informaciją apie kliento tapatybę 
(pavadinimą (vardą) ir pavardę) pačios ar 
naudodamosi mechanizmu, kuriame 
nurodyta kliento tapatybė (pavadinimas 
(vardas) ir pavardė), kad nereikėtų 
pateikti ad hoc prašymo atitinkamai 
investicinei įmonei.
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Or. en

Pakeitimas 500
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka, 
DPS ar OPS, kurių sistemose buvo 
sudarytas sandoris. Prekybos 
suderinamumo arba pranešimo sistemas, 
įskaitant vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) VI antraštine dalimi užregistruotas 
ar pripažįstamas sandorių duomenų 
saugyklas kompetentinga institucija gali 
patvirtinti kaip PATM. Jeigu reguliuojama 
rinka, DPS, OPS ar PATM sandorių 
ataskaitas pateikia tiesiogiai 
kompetentingai institucijai, 1 dalyje 
nustatytos investicinei įmonei taikomos 
prievolės galima netaikyti. Jeigu sandorių 
ataskaitos vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) [7] straipsniu pateikiamos 
sandorių duomenų saugyklai ir šiose 
ataskaitose pateikiami duomenys, kuriuos 
būtina pateikti pagal 1 ir 3 dalių nuostatas, 
laikomasi nuomonės, kad 1 dalyje 
nustatyta investicinės įmonės prievolė 
įvykdyta.

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka, 
DPS ar OPS, kurių sistemose buvo 
sudarytas sandoris. Prekybos 
suderinamumo arba pranešimo sistemas, 
įskaitant vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) VI antraštine dalimi užregistruotas 
ar pripažįstamas sandorių duomenų 
saugyklas kompetentinga institucija gali 
patvirtinti kaip PATM. Jeigu reguliuojama 
rinka, DPS, OPS ar PATM sandorių 
ataskaitas pateikia tiesiogiai 
kompetentingai institucijai, 1 dalyje 
nustatytos investicinei įmonei taikomos 
prievolės galima netaikyti. Jeigu sandorių 
ataskaitos vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) [6] straipsniu pateikiamos 
sandorių duomenų saugyklai, patvirtintai 
kaip PATM, ir šiose ataskaitose pateikiami 
duomenys, kuriuos būtina pateikti pagal 1 
ir 3 dalių nuostatas, laikomasi nuomonės, 
kad 1 dalyje nustatyta investicinės įmonės 
prievolė įvykdyta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti dvigubo ataskaitų teikimo, todėl palankiai vertintina galimybė patvirtinti 
sandorių duomenų saugyklas kaip PATM.
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Pakeitimas 501
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka,
DPS ar OPS, kurių sistemose buvo 
sudarytas sandoris. Prekybos 
suderinamumo arba pranešimo sistemas, 
įskaitant vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) VI antraštine dalimi užregistruotas 
ar pripažįstamas sandorių duomenų 
saugyklas kompetentinga institucija gali 
patvirtinti kaip PATM. Jeigu reguliuojama 
rinka, DPS, OPS ar PATM sandorių 
ataskaitas pateikia tiesiogiai 
kompetentingai institucijai, 1 dalyje 
nustatytos investicinei įmonei taikomos 
prievolės galima netaikyti. Jeigu sandorių 
ataskaitos vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) [7] straipsniu pateikiamos sandorių 
duomenų saugyklai ir šiose ataskaitose 
pateikiami duomenys, kuriuos būtina 
pateikti pagal 1 ir 3 dalių nuostatas, 
laikomasi nuomonės, kad 1 dalyje 
nustatyta investicinės įmonės prievolė 
įvykdyta.

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka
ar DPS, kurių sistemose buvo sudarytas 
sandoris. Prekybos suderinamumo arba 
pranešimo sistemas, įskaitant 
vadovaujantis Reglamento [.] (ERIR) VI 
antraštine dalimi užregistruotas ar 
pripažįstamas sandorių duomenų saugyklas 
kompetentinga institucija gali patvirtinti 
kaip PATM. Jeigu reguliuojama rinka, 
DPS ar PATM sandorių ataskaitas pateikia 
tiesiogiai kompetentingai institucijai, 1 
dalyje nustatytos investicinei įmonei 
taikomos prievolės galima netaikyti. Jeigu 
sandorių ataskaitos vadovaujantis 
Reglamento [.] (ERIR) [7] straipsniu 
pateikiamos sandorių duomenų saugyklai ir 
šiose ataskaitose pateikiami duomenys, 
kuriuos būtina pateikti pagal 1 ir 3 dalių 
nuostatas, laikomasi nuomonės, kad 1 
dalyje nustatyta investicinės įmonės 
prievolė įvykdyta.

Or. en

Pakeitimas 502
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka, 

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka, 
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DPS ar OPS, kurių sistemose buvo 
sudarytas sandoris. Prekybos 
suderinamumo arba pranešimo sistemas, 
įskaitant vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) VI antraštine dalimi užregistruotas 
ar pripažįstamas sandorių duomenų 
saugyklas kompetentinga institucija gali 
patvirtinti kaip PATM. Jeigu reguliuojama 
rinka, DPS, OPS ar PATM sandorių 
ataskaitas pateikia tiesiogiai 
kompetentingai institucijai, 1 dalyje 
nustatytos investicinei įmonei taikomos 
prievolės galima netaikyti. Jeigu sandorių 
ataskaitos vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) [7] straipsniu pateikiamos 
sandorių duomenų saugyklai ir šiose 
ataskaitose pateikiami duomenys, kuriuos 
būtina pateikti pagal 1 ir 3 dalių nuostatas, 
laikomasi nuomonės, kad 1 dalyje 
nustatyta investicinės įmonės prievolė 
įvykdyta.

DPS ar OPS, kurių sistemose buvo 
sudarytas sandoris. Prekybos 
suderinamumo arba pranešimo sistemas, 
įskaitant vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) VI antraštine dalimi užregistruotas 
ar pripažįstamas sandorių duomenų 
saugyklas kompetentinga institucija gali 
patvirtinti kaip PATM. Jeigu reguliuojama 
rinka, DPS, OPS ar PATM sandorių 
ataskaitas pateikia tiesiogiai
kompetentingai institucijai, 1 dalyje 
nustatytos investicinei įmonei taikomos 
prievolės galima netaikyti. Jeigu sandorių 
ataskaitos vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) [9] straipsniu pateikiamos 
sandorių duomenų saugyklai ir šiose 
ataskaitose pateikiami duomenys, kuriuos 
būtina pateikti pagal 1 ir 3 dalių nuostatas, 
laikomasi nuomonės, kad 1 dalyje 
nustatyta investicinės įmonės prievolė 
įvykdyta.

Or. en

Pakeitimas 503
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka, 
DPS ar OPS, kurių sistemose buvo 
sudarytas sandoris. Prekybos 
suderinamumo arba pranešimo sistemas, 
įskaitant vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) VI antraštine dalimi užregistruotas 
ar pripažįstamas sandorių duomenų 
saugyklas kompetentinga institucija gali 
patvirtinti kaip PATM. Jeigu reguliuojama 
rinka, DPS, OPS ar PATM sandorių 
ataskaitas pateikia tiesiogiai 

6. Ataskaitas kompetentingai institucijai 
teikia investicinė įmonė, jos vardu 
veikiantis PATM arba reguliuojama rinka, 
DPS ar OPS, kurių sistemose buvo 
sudarytas sandoris. Prekybos 
suderinamumo arba pranešimo sistemas, 
įskaitant vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) VI antraštine dalimi užregistruotas 
ar pripažįstamas sandorių duomenų 
saugyklas kompetentinga institucija gali 
patvirtinti kaip PATM. Jeigu reguliuojama 
rinka, DPS, OPS ar PATM sandorių 
ataskaitas pateikia tiesiogiai 
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kompetentingai institucijai, 1 dalyje 
nustatytos investicinei įmonei taikomos 
prievolės galima netaikyti. Jeigu sandorių 
ataskaitos vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) [7] straipsniu pateikiamos sandorių 
duomenų saugyklai ir šiose ataskaitose 
pateikiami duomenys, kuriuos būtina 
pateikti pagal 1 ir 3 dalių nuostatas, 
laikomasi nuomonės, kad 1 dalyje 
nustatyta investicinės įmonės prievolė 
įvykdyta.

kompetentingai institucijai, 1 dalyje 
nustatytos investicinei įmonei taikomos 
prievolės galima netaikyti. Jeigu sandorių 
ataskaitos vadovaujantis Reglamento [.] 
(ERIR) [7] straipsniu pateikiamos sandorių 
duomenų saugyklai ir šiose ataskaitose 
pateikiami duomenys, kuriuos būtina 
pateikti pagal 1 ir 3 dalių nuostatas, 
įskaitant atitinkamus techninius 
reguliavimo standartus, susijusius su 
ataskaitų forma ir turiniu, ir kurie 
sistemingai perduodami atitinkamai 
kompetentingai institucijai per 1 dalyje 
nurodytą terminą, laikomasi nuomonės, 
kad 1 dalyje nustatyta investicinės įmonės 
prievolė įvykdyta.

Or. en

Pakeitimas 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos perduoda visą 
pagal šį straipsnį gautą informaciją 
EVPRI nurodytai bendrai sistemai, kuri 
skirta pranešimams apie sandorius teikti 
Europos Sąjungos lygmeniu. Šioje 
bendroje sistemoje atitinkamos 
kompetentingos institucijos gali gauti visą 
informaciją, kuri pateikiama pagal šį 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie sandorius turėtų būti kuo greičiau lengvai prieinama vienoje bendroje 
Europos lygmens sistemoje, kurią nurodo EVPRI; nepakanka pateikti šios informacijos tik 
kaip galutinio rezultato, laikantis nuostatos dėl peržiūros praėjus dviem metams nuo siūlomo 
PRR įsigaliojimo datos. Be to, EVPRI turėtų parengti techninių reguliavimo standartų 
projektą, kuriame nustatomas mechanizmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
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informacija tarp sistemos ir kompetentingų institucijų (tai Europos Centrinio Banko 
pasiūlymas).

Pakeitimas 505
Olle Schmidt
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vadovaujantis 1 ir 3 dalimis skelbtinoje
informacijoje pateikiamų duomenų 
standartai ir forma, įskaitant finansinių 
sandorių ataskaitų pateikimo metodus ir 
priemones ir tokių ataskaitų formą ir turinį;

(a) vadovaujantis 1 ir 3 dalimis 
praneštinoje informacijoje pateikiamų 
duomenų standartai ir forma, įskaitant 
finansinių sandorių ataskaitų pateikimo 
metodus ir priemones ir tokių ataskaitų 
formą ir turinį;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 1 ir 3 dalis sandoriai ne skelbiami, o apie juos pranešama.

Pakeitimas 506
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nuorodos į nupirktas ir parduotas 
priemones, kiekis, sandorio sudarymo data 
ir laikas, sandorio kainos, su kliento 
tapatybe susijusi informacija ir duomenys, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti, nuoroda 
asmenims ir kompiuteriniams 
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti, susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės, 
sandorio sudarymo būdas bei duomenys, 

(c) nuorodos į nupirktas ir parduotas 
priemones, kiekis, sandorio sudarymo data 
ir laikas, sandorio kainos, su kliento 
tapatybe susijusi informacija ir duomenys, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti, susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės, 
sandorio sudarymo būdas bei duomenys, 
kurie būtini sandorių ataskaitoms tvarkyti 
ir analizuoti pagal 3 dalį.
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kurie būtini sandorių ataskaitoms tvarkyti 
ir analizuoti pagal 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi tokių išsamių duomenų įtraukimas sukeltų pernelyg didelę naštą reguliavimo 
institucijoms, investicinės įmonės turėtų pačios saugoti informaciją tinkamu formatu, kad 
atliekant tyrimą dėl piktnaudžiavimo būtų galima nustatyti asmenis ar algoritmus, kurie 
atsakingi už konkrečią prekybą.

Pakeitimas 507
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nuorodos į nupirktas ir parduotas 
priemones, kiekis, sandorio sudarymo data 
ir laikas, sandorio kainos, su kliento 
tapatybe susijusi informacija ir duomenys, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti, nuoroda 
asmenims ir kompiuteriniams
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti, susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės, 
sandorio sudarymo būdas bei duomenys, 
kurie būtini sandorių ataskaitoms tvarkyti 
ir analizuoti pagal 3 dalį.

(c) nuorodos į nupirktas ir parduotas 
priemones, kiekis, sandorio sudarymo data 
ir laikas, sandorio kainos, su kliento 
tapatybe susijusi informacija ir duomenys, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti, nuoroda 
algoritmams ir tokių algoritmų 
įdiegėjams, atsakingiems už sprendimą 
investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti, 
susijusių investicinių įmonių nustatymo 
priemonės, sandorio sudarymo būdas bei 
duomenys, kurie būtini sandorių 
ataskaitoms tvarkyti ir analizuoti pagal 3 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijos siekia nustatyti fizinį ar juridinį asmenį, kuris priėmė sprendimą 
prekiauti. Atsižvelgiant į tai, kad klientai gali nurodyti algoritmus, kuriuos investicinė įmonė 
turėtų įdiegti siekdama jų tikslų, arba leisti investicinei įmonei nuspręsti, kurį algoritmą 
naudoti siekiant geriausiai įvykdyti sandorį, reguliavimo institucijai naudingas būtent 
algoritmą įdiegusio asmens įvardijimas.



PE489.477v01-00 120/185 AM\901886LT.doc

LT

Pakeitimas 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 7 dalyje nurodytos bendros sistemos 
duomenų tvarkymas ir šios sistemos ir 
kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie sandorius turėtų būti kuo greičiau lengvai prieinama vienoje bendroje 
Europos lygmens sistemoje, kurią nurodo EVPRI; nepakanka pateikti šios informacijos tik 
kaip galutinio rezultato, laikantis nuostatos dėl peržiūros praėjus dviem metams nuo siūlomo 
PRR įsigaliojimo datos. Be to, EVPRI turėtų parengti techninių reguliavimo standartų 
projektą, kuriame nustatomas mechanizmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija tarp sistemos ir kompetentingų institucijų (tai Europos Centrinio Banko 
pasiūlymas).

Pakeitimas 509
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kriterijai, kuriais apibrėžiama 
sąžininga su biržos prekėmis susijusi 
apsidraudimo nuo rizikos veikla, ir 
investicinių įmonių pateikiami susiję 
įrodymai, kuriais pagrindžiama, ar 
sandoris atitinka nustatytus kriterijus.

Or. en
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Pakeitimas 510
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) sąlygos, pagal kurias valstybės narės 
parengia, suteikia ir tvarko nacionalinius 
identifikacinius kodus, ir sąlygos, 
kuriomis investicinės įmonės naudoja 
šiuos nacionalinius identifikacinius 
kodus, teikdamos nuorodą klientų 
tapatybei įvardyti, kaip nurodyta 3–5 
dalyse, pranešimuose apie sandorius, 
kuriuos privalo pateikti pagal 1 dalį;

Or. en

Pakeitimas 511
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) susitarimai, kuriuos valstybės narės 
turi įgyvendinti, siekdamos užtikrinti, kad 
valstybės narės turėtų veiksmingą prieigą 
prie investicinių įmonių klientų tapatybės 
(pavadinimo (vardo) ir pavardės), 
naudojantis sistema, kuri skirta 
nacionalinių klientų identifikaciniams 
kodams iššifruoti, kad nereikėtų pateikti 
ad hoc prašymų atitinkamai investicinei 
įmonei.

Or. en
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Pakeitimas 512
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[…].

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[…]. Standartų projekte turi būti 
atsižvelgta į tai, kad būtina užtikrinti 
nuoseklų požiūrį į prievoles ir techninius 
reguliavimo standartus, kurie rengiami 
pagal Reglamento [.../... ERIR] 9 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sąnaudas ir sisteminės rizikos stebėseną, labai svarbu, kad prievolė teikti 
ataskaitas priežiūros pareigūnams atitiktų FPRD ir ERIR.

Pakeitimas 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai 
pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, 
įskaitant tai, ar sandorių, kuriuos gauna ir 
kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos, ataskaitų turinys ir forma 
suteikia galimybę nevaržomai stebėti 
investicinių įmonių veiklą pagal 21 
straipsnį. Komisija gali imtis veiksmų ir 
siūlyti pakeitimus, įskaitant galimybę 
sandorių duomenis perduoti EVPRI 
nurodytai sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 

9. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai 
pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, 
įskaitant tai, ar sandorių, kuriuos gauna ir 
kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos per 7 dalyje nurodytą bendrą 
sistemą, ataskaitų turinys ir forma suteikia 
galimybę nevaržomai stebėti investicinių 
įmonių veiklą pagal 21 straipsnį. Komisija 
gali imtis veiksmų ir siūlyti pakeitimus, 
įskaitant galimybę sandorių duomenis 
perduoti tik 7 dalyje nurodytai bendrai
sistemai, o ne kompetentingoms 



AM\901886LT.doc 123/185 PE489.477v01-00

LT

susijusioms kompetentingoms 
institucijoms susipažinti su visa pagal šį 
straipsnį pateikiama informacija.

institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie sandorius turėtų būti kuo greičiau lengvai prieinama vienoje bendroje 
Europos lygmens sistemoje, kurią nurodo EVPRI; nepakanka pateikti šios informacijos tik 
kaip galutinio rezultato, laikantis nuostatos dėl peržiūros praėjus dviem metams nuo siūlomo 
PRR įsigaliojimo datos. Be to, EVPRI turėtų parengti techninių reguliavimo standartų 
projektą, kuriame nustatomas mechanizmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija tarp sistemos ir kompetentingų institucijų (tai Europos Centrinio Banko 
pasiūlymas).

Pakeitimas 514
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai 
pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, 
įskaitant tai, ar sandorių, kuriuos gauna ir 
kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos, ataskaitų turinys ir forma 
suteikia galimybę nevaržomai stebėti 
investicinių įmonių veiklą pagal 21 
straipsnį. Komisija gali imtis veiksmų ir 
siūlyti pakeitimus, įskaitant galimybę 
sandorių duomenis perduoti EVPRI 
nurodytai sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms susipažinti su visa pagal šį 
straipsnį pateikiama informacija.

9. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai 
pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, 
įskaitant jo sąveiką su susijusiomis 
ataskaitų teikimo prievolėmis pagal 
reglamentą [ERIR] ir tai, ar sandorių, 
kuriuos gauna ir kuriomis keičiasi 
kompetentingos institucijos, ataskaitų 
turinys ir forma suteikia galimybę 
nevaržomai stebėti investicinių įmonių 
veiklą pagal šio reglamento 21 straipsnį. 
Komisija gali imtis veiksmų ir siūlyti 
pakeitimus, įskaitant galimybę sandorių 
duomenis perduoti EVPRI nurodytai 
sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms susipažinti su visa pagal šį 
straipsnį pateikiama informacija.

Or. en
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Pakeitimas 515
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai 
pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, 
įskaitant tai, ar sandorių, kuriuos gauna ir 
kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos, ataskaitų turinys ir forma 
suteikia galimybę nevaržomai stebėti 
investicinių įmonių veiklą pagal 21 
straipsnį. Komisija gali imtis veiksmų ir 
siūlyti pakeitimus, įskaitant galimybę 
sandorių duomenis perduoti EVPRI 
nurodytai sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms susipažinti su visa pagal šį 
straipsnį pateikiama informacija.

9. Praėjus dvejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, EVPRI Komisijai 
pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, 
įskaitant jo sąveiką su susijusiomis 
ataskaitų teikimo prievolėmis pagal 
Reglamentą [.../... ERIR] ir tai, ar 
sandorių, kuriuos gauna ir kuriomis 
keičiasi kompetentingos institucijos, 
ataskaitų turinys ir forma suteikia galimybę 
nevaržomai stebėti investicinių įmonių 
veiklą pagal 21 straipsnį. Komisija gali 
imtis veiksmų ir siūlyti pakeitimus, 
įskaitant galimybę sandorių duomenis 
perduoti EVPRI nurodytai sistemai, o ne 
kompetentingoms institucijoms, nes tai 
suteiktų galimybę susijusioms 
kompetentingoms institucijoms susipažinti 
su visa pagal šį straipsnį pateikiama 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sąnaudas ir sisteminės rizikos stebėseną, labai svarbu, kad prievolė teikti 
ataskaitas priežiūros pareigūnams atitiktų FPRD ir ERIR.

Pakeitimas 516
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa (nauja)



AM\901886LT.doc 125/185 PE489.477v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant išvengti tos pačios informacijos 
teikimo du kartus, neturi būti 
reikalaujama pagal reglamento [ERIR] 
nuostatas užregistruotoms ar 
pripažįstamoms sandorių duomenų 
saugykloms pateiktas ataskaitas su visa 
būtina pranešimo apie sandorį tikslais 
pateikta informacija pateikti 
kompetentingoms institucijoms; šias 
ataskaitas joms turėtų perduoti sandorių 
duomenų saugyklos. Šiuo tikslu reikėtų iš 
dalies pakeisti reglamentą [ERIR];

Or. en

Pagrindimas

Pateikta iš FPRD 29 konstatuojamosios dalies. Tai svarbi nuostata, kuri turėtų būti pakartota 
straipsnyje.

Pakeitimas 517
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Papildomi ataskaitų teikimo reikalavimai
Institucijos praneša apie atpirkimo 
sandorių, vertybinių popierių skolinimo ir 
visų formų įkeitimo arba susigrąžinimo 
sistemų lygį, bent jau bendrąja prasme. 
Atpirkimo sandoriai turėtų būti 
registruojami kaip skolinimas, o ne 
pardavimas ir atpirkimas. Tokia 
informacija turėtų būti perduodama 
sandorių duomenų saugykloms arba 
centrinei vertybinių popierių saugyklai, 
kurios pateiktų ją, inter alia, EBI, 
EVPRI, atitinkamoms kompetentingoms 
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institucijoms, ESRV ir atitinkamiems 
centriniams bankams bei ECBS. 
Likvidavimo procesų metu neregistruotos 
susigrąžinimo sistemos neturi teisinių 
pasekmių.

Or. en

Pagrindimas

Per finansų krizę išryškėjo neužtikrintumas dėl nuosavybės ir prievolių, kylančių iš vertybinių 
popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių. Be to, pripažįstama, kad dėl to padidėjo sisteminė 
rizika ir nuostoliai investuotojams. Tai atitinka KPDI IV antraštinėje dalyje pateiktus 
pasiūlymus.

Pakeitimas 518
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Prievolė sudaryti sandorius 

reguliuojamose rinkose ar DPS
1. Investicinė įmonė visus savo sandorius 
sudaro reguliuojamoje rinkoje ar DPS, 
išskyrus atvejus, kai sandoriai atitinka 
visus šiuos kriterijus:
a) yra ad hoc pobūdžio;
b) yra nereguliarūs;
c) sudaromi su didmeninėmis sandorio 
šalimis;
d) 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.
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Or. en

Pakeitimas 519
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis

Prievolė pateikti bazinius duomenis apie 
priemonę

1. Prekybos vietos sistemingai teikia 
EVPRI ir kompetentingoms institucijoms 
bazinius nustatymo duomenis apie 
priemones, kuriomis leidžiama prekiauti 
reguliuojamose rinkose arba prekiaujama 
daugiašalėse prekybos sistemose [arba 
organizuotose prekybos sistemose], 
siekiant įvykdyti 21 straipsnyje nustatytus 
pranešimo apie sandorius reikalavimus. 
Baziniai duomenys apie tam tikrą 
priemonę pateikiami EVPRI ir 
kompetentingoms institucijoms prieš 
pradedant prekybą konkrečia priemone. 
Jei prekiaujama kitomis priemonėmis, 
EVPRI ir kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad prekybos asociacijos ir 
kitos panašios institucijos, kurios renka ir 
platina bazinius duomenis apie tokias 
priemones, pateiktų joms atitinkamus 
duomenis.
2. 1 dalyje nustatyta prievolė taikoma tik 
23 straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
finansinėms priemonėms. Todėl ši 
prievolė netaikoma jokiai kitai priemonei.
3. 1 dalyje nurodyti baziniai duomenys 
apie priemonę prireikus atnaujinami 
siekiant užtikrinti šių duomenų 
tinkamumą.
4. Kad kompetentingos institucijos, 
vadovaudamosi 21 straipsniu, galėtų 
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stebėti investicinių įmonių veiklą, 
siekdamos užtikrinti, kad jos veiktų 
sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, 
skatindamos rinkos vientisumą, EVPRI ir 
kompetentingos institucijos nustato 
būtinas priemones, kuriomis užtikrinama, 
kad:
a) EVPRI ir kompetentingos institucijos 
tinkamai gautų 1 dalyje nurodytus 
bazinius duomenis apie priemonę;
b) gautų duomenų kokybė būtų tinkama 
pranešimui apie sandorius pagal 21 
straipsnį;
c) pagal 1 dalį gautais baziniais 
duomenimis apie priemonę būtų 
veiksmingai keičiamasi su atitinkama 
kompetentinga institucija (-omis).
5. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodoma:
a) vadovaujantis 1 dalimi pateikiamų 
bazinių duomenų apie priemonę 
standartai ir forma, įskaitant duomenų 
pateikimo EVPRI ir kompetentingoms 
institucijoms bei jų atnaujinimo metodus 
ir priemones, taip pat tokių duomenų 
pateikimo formą ir turinį;
b) priemonės ir sąlygos, susijusios su 
būtinomis priemonėmis, kurias nustato 
EVPRI ir kompetentingos institucijos 
pagal 4 dalį.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninius reguliavimo standartus 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 520
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė prekiauti reguliuojamose rinkose, 
DPS ar OPS

Prievolė prekiauti reguliuojamose rinkose 
ar DPS

Or. en

Pakeitimas 521
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė prekiauti reguliuojamose rinkose,
DPS ar OPS

Prievolė prekiauti reguliuojamose rinkose 
ar DPS

Or. en

Pakeitimas 522
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė prekiauti reguliuojamose rinkose, 
DPS ar OPS

Prievolė prekiauti reguliuojamose rinkose 
ar DPS

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės atitinkamai pakeisti visą 
tekstą.)

Or. en

Pagrindimas

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 



PE489.477v01-00 130/185 AM\901886LT.doc

LT

particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Pakeitimas 523
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[5 straipsnio (1 dalies b punkte)] nurodytas 
sąlygas, išvestinių finansinių priemonių, 
kurios priskiriamos prie išvestinių 
finansinių priemonių klasės, kuriai 
vadovaujantis 26 straipsnyje nustatyta 
tvarka turi būti taikoma prekybos prievolė, 
ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje nurodytą 
registrą, sandorius, kurie nėra grupės 
vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2 straipsnio a 
punkte], su kitomis finansų sandorio 
šalimis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 
dalyje, arba ne finansų sandorio šalimis, 
kurios atitinka Reglamento [.] (ERIR) [5 
straipsnio 1 dalies b punkte] nurodytas 
sąlygas, sudaro tik:

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[5 straipsnio (1 dalies b punkte)] nurodytas 
sąlygas, išvestinių finansinių priemonių, 
kurios priskiriamos prie išvestinių 
finansinių priemonių klasės, kuriai 
vadovaujantis 26 straipsnyje nustatyta 
tvarka turi būti taikoma prekybos prievolė, 
ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje nurodytą 
registrą, sandorius, kurie nėra grupės 
vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2 straipsnio a 
punkte], arba kurie nėra sandoriai, 
sudaromi pagal pensijų sistemos taisykles, 
kaip nurodyta Reglamento [.] (ERIR) 71 
straipsnyje, su kitomis finansų sandorio 
šalimis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 
dalyje, arba ne finansų sandorio šalimis, 
kurios atitinka Reglamento [.] (ERIR) [5 
straipsnio 1 dalies b punkte] nurodytas 
sąlygas, sudaro tik:

Or. en

Pagrindimas

Laikina ERIR nustatyta išimtis pensijų fondams turi būti įtvirtinta ir FPRD.
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Pakeitimas 524
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[5 straipsnio (1 dalies b punkte)] nurodytas 
sąlygas, išvestinių finansinių priemonių, 
kurios priskiriamos prie išvestinių 
finansinių priemonių klasės, kuriai 
vadovaujantis 26 straipsnyje nustatyta 
tvarka turi būti taikoma prekybos prievolė, 
ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje nurodytą 
registrą, sandorius, kurie nėra grupės 
vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2 straipsnio a 
punkte], su kitomis finansų sandorio 
šalimis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 
dalyje, arba ne finansų sandorio šalimis, 
kurios atitinka Reglamento [.] (ERIR) [5 
straipsnio 1 dalies b punkte] nurodytas 
sąlygas, sudaro tik:

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[5 straipsnio (1 dalies b punkte)] nurodytas 
sąlygas, išvestinių finansinių priemonių, 
kurios priskiriamos prie išvestinių 
finansinių priemonių klasės, kuriai 
vadovaujantis 26 straipsnyje nustatyta 
tvarka turi būti taikoma prekybos prievolė, 
ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje nurodytą 
registrą, sandorius, kurie nėra grupės 
vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2 straipsnio a 
punkte], arba kurie nėra sandoriai, 
sudaromi pagal pensijų sistemos taisykles, 
kaip nurodyta Reglamento [.] (ERIR) 71 
straipsnyje, su kitomis finansų sandorio 
šalimis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 
dalyje, arba ne finansų sandorio šalimis, 
kurios atitinka Reglamento [.] (ERIR) [5 
straipsnio 1 dalies b punkte] nurodytas 
sąlygas, sudaro tik:

Or. en

Pagrindimas

Laikina ERIR nustatyta išimtis pensijų fondams turi būti įtraukta ir į FPRD.

Pakeitimas 525
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[5 straipsnio (1 dalies b punkte)]
nurodytas sąlygas, išvestinių finansinių 
priemonių, kurios priskiriamos prie 
išvestinių finansinių priemonių klasės, 
kuriai vadovaujantis 26 straipsnyje 
nustatyta tvarka turi būti taikoma prekybos 
prievolė, ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje 
nurodytą registrą, sandorius, kurie nėra 
grupės vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2 straipsnio a 
punkte], su kitomis finansų sandorio 
šalimis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 
dalyje, arba ne finansų sandorio šalimis, 
kurios atitinka Reglamento [.] (ERIR) [5 
straipsnio 1 dalies b punkte] nurodytas 
sąlygas, sudaro tik:

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[10 straipsnio (1 dalies b punkte)]
nurodytas sąlygas, išvestinių finansinių 
priemonių, kurios priskiriamos prie 
išvestinių finansinių priemonių klasės, 
kuriai vadovaujantis 26 straipsnyje 
nustatyta tvarka turi būti taikoma prekybos 
prievolė, ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje 
nurodytą registrą, sandorius, kurie nėra 
grupės vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [3 straipsnyje], su 
kitomis finansų sandorio šalimis, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 6 dalyje, arba ne 
finansų sandorio šalimis, kurios atitinka 
Reglamento [.] (ERIR) [10 straipsnio 1 
dalies b punkte] nurodytas sąlygas, sudaro 
tik:

Or. en

Pakeitimas 526
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[5 straipsnio (1 dalies b punkte)] nurodytas 
sąlygas, išvestinių finansinių priemonių, 
kurios priskiriamos prie išvestinių 
finansinių priemonių klasės, kuriai 
vadovaujantis 26 straipsnyje nustatyta 
tvarka turi būti taikoma prekybos prievolė, 
ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje nurodytą 
registrą, sandorius, kurie nėra grupės 
vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2 straipsnio a 

1. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų sandorio 
šalys, atitinkančios Reglamento [.] (ERIR) 
[5 straipsnio (1 dalies b punkte)] nurodytas 
sąlygas, išvestinių finansinių priemonių, 
kurios priskiriamos prie išvestinių 
finansinių priemonių klasės, kuriai 
vadovaujantis 26 straipsnyje nustatyta 
tvarka turi būti taikoma prekybos prievolė, 
ir kurios įtrauktos į 27 straipsnyje nurodytą 
registrą, sandorius, kurie nėra grupės 
vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2 straipsnio a 
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punkte], su kitomis finansų sandorio 
šalimis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 
dalyje, arba ne finansų sandorio šalimis, 
kurios atitinka Reglamento [.] (ERIR) [5 
straipsnio 1 dalies b punkte] nurodytas 
sąlygas, sudaro tik:

punkte], arba kurie nėra sandoriai, 
sudaromi pagal pensijų sistemos taisykles, 
kaip nurodyta Reglamento [.] (ERIR) 71 
straipsnyje, Reglamento [.] (ERIR) 68 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu 
laikotarpiu, su kitomis finansų sandorio
šalimis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 6 
dalyje, arba ne finansų sandorio šalimis, 
kurios atitinka Reglamento [.] (ERIR) [5 
straipsnio 1 dalies b punkte] nurodytas 
sąlygas, sudaro tik:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo tekstu FPRD nuostatos suderinamos su Europos rinkų infrastruktūros reglamente 
(ERIR) pasiektu susitarimu (2010/0250(COD)).

Pakeitimas 527
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) OPS; ar Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 528
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) OPS; ar Išbraukta.

Or. en



PE489.477v01-00 134/185 AM\901886LT.doc

LT

Pagrindimas

Visoms daugiašalėms prekybos vietoms, kuriose prekiaujama „tinkamomis“ ne biržos 
išvestinėmis priemonėms, turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai. Šiomis priemonėmis 
neturėtų būti prekiaujama per organizuotos prekybos sistemą (OPS), nes OPS veikla negali 
būti vykdoma savo nuožiūra. Tai reiškia, kad OPS operatorius gali nuspręsti dėl prekybos 
veiklos sąlygų. Tai pavojinga, nes pagrindinė sutarties šalis (PSŠ) vertina kiekvieno prekybos 
sandorio riziką, remdamasi PSŠ suteikta informacija. Jei PSŠ tinkamai neįkainotų sandorio, 
PSŠ tarpuskaita suteikta apsauga įgyvendinant ERIR būtų beprasmė.

Pakeitimas 529
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) OPS; ar Išbraukta.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės atitinkamai pakeisti visą 
tekstą.)

Or. en

Pagrindimas

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Pakeitimas 530
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) OPS; ar (c) OPS, jeigu išvestine finansine 
priemone neprekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje ar DPS; ar

Or. en

Pakeitimas 531
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) OPS; ar (c) OPS, netaikant taisyklių, kuriomis 
ribojama prieiga klientams;

Or. en

Pakeitimas 532
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) finansinių tarpininkų, nuolat 
vykdančių klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, sistemose;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kai kurios išvestinės priemonės jau yra pakankamai likvidžios, kad jomis būtų 
prekiaujama panašiose į finansinių tarpininkų sistemose, būtų pagrįsta, jeigu jie vykdytų 
prekybos išvestinėmis priemonėmis prievolę siekiant padidinti tokių išvestinių priemonių, 
kuriomis gali būti privalomai prekiaujama, kiekį. Kadangi skaidrumo prievolės būtų 
analogiškos DPS ir reguliuojamoms rinkoms taikomoms prievolėms ir būtų taikoma 
pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita, panašu, kad nėra jokių priežasčių netaikyti prekybos 
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prievolės finansiniams tarpininkams.

Pakeitimas 533
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) finansinių tarpininkų, nuolat 
vykdančių klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, sistemose;

Or. en

Pagrindimas

Prekybos prievolė turėtų būti taikoma ir finansiniams tarpininkams, nuolat vykdantiems 
klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, nes kai kurios išvestinės finansinės 
priemonės yra pakankamai likvidžios. Tai geriau nei nebiržinė prekyba.

Pakeitimas 534
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) trečiųjų šalių prekybos vietose, su 
sąlyga, kad Komisija, vadovaudamasi 4 
dalimi, priėmė sprendimą ir numatė, kad 
trečioji šalis lygiavertiškai abipusiškai
pripažįsta prekybos vietas, kuriose pagal 
Direktyvą [naująją FPRD] leista prekiauti 
arba prekiaujama išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, kurioms toje trečiojoje šalyje 
ne išimties tvarka taikoma prekybos 
prievolė.

(d) trečiųjų šalių prekybos vietose, su 
sąlyga, kad Komisija, vadovaudamasi 4 
dalimi, priėmė sprendimą ir numatė, kad 
trečioji šalis taiko veiksmingą lygiaverčio 
pripažinimo sistemą prekybos vietoms, 
kuriose pagal Direktyvą [naująją FPRD] 
leista prekiauti arba prekiaujama 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurioms toje trečiojoje šalyje ne išimties 
tvarka taikoma prekybos prievolė.

Or. en
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Pagrindimas

Formuluotė turėtų būti suderinta su ERIR. Atitinkamose ERIR nuostatose nėra tikslių 
nuorodų į „abipusiškumą“, žr. 23 straipsnio 3 dalį („veiksmingas … lygiavertis 
pripažinimas“) ir 3 straipsnio 2 dalį bei 23 straipsnio 2 dalį. Taip pat žr. FPRD 28 straipsnio 
5 dalį MiFIR („veiksmingas lygiavertis pripažinimas“). 24 straipsnio 1 dalies d punkto 
formuluotė turėtų būti suderinta.

Pakeitimas 535
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) trečiųjų šalių prekybos vietose, su 
sąlyga, kad Komisija, vadovaudamasi 4 
dalimi, priėmė sprendimą ir numatė, kad 
trečioji šalis lygiavertiškai abipusiškai 
pripažįsta prekybos vietas, kuriose pagal 
Direktyvą [naująją FPRD] leista prekiauti 
arba prekiaujama išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, kurioms toje trečiojoje šalyje 
ne išimties tvarka taikoma prekybos 
prievolė.

(d) trečiųjų šalių prekybos vietose, su 
sąlyga, kad Komisija, vadovaudamasi 4 
dalimi, priėmė sprendimą ir numatė, kad 
trečioji šalis taiko veiksmingą lygiavertį 
režimą prekybos vietoms, kuriose pagal 
Direktyvą [naująją FPRD] leista prekiauti 
arba prekiaujama išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, kurioms toje trečiojoje šalyje 
ne išimties tvarka taikoma prekybos 
prievolė.

Or. en

Pakeitimas 536
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansų sandorio šalys, kaip apibrėžta 
2 straipsnio 6 dalyje, ir ne finansų 
sandorio šalys, neatitinkančios 
Reglamento [.] ERIR [5 straipsnio (1 
dalies b punkte)] nurodytų sąlygų, 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
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leista prekiauti 1 dalyje nurodytose 
prekybos vietose, sandorius, kurie nėra 
grupės vidaus sandoriai, kaip apibrėžta 
Reglamento [.] (ERIR) [2a straipsnyje], su 
kitomis finansų sandorio šalimis, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 6 dalyje, arba ne 
finansų sandorio šalimis, kurios atitinka 
Reglamento [.] (ERIR) [5 straipsnio 1 
dalies b punkte] nurodytas sąlygas, 
sudaro tik tokiose prekybos vietose.
EVPRI nuolat stebi veiklą, susijusią su 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurios priskiriamos prie išvestinių 
finansinių priemonių, kurioms taikoma 
prekybos prievolė, siekiant nustatyti 
atvejus, kuriais tam tikra sutarčių klasė 
gali sukelti sisteminę riziką ir užkirsti 
kelią reguliaciniam arbitražui tarp 
išvestinių finansinių priemonių sandorių, 
kuriems taikytina ir kuriems netaikytina 
prekybos prievolė.

Or. en

Pakeitimas 537
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmiau minėta prievolė netaikoma, 
jei sandorį sudarantis finansų subjektas 
arba vienas iš jų, kai dalyvauja du 
finansų subjektai, laikomas finansiniu 
tarpininku, nuolat vykdančiu klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, savanoriškai besilaikančiu 
skaidrumo prievolių iki ir po sandorio 
sudarymo, kaip nurodyta atitinkamai 7 ir 
9 straipsniuose;

Or. en
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Pakeitimas 538
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nustatyta prievolė turėtų būti 
netaikoma didmeninei energetikos 
produktų prekybai, kuriai taikoma 
tinkama kompetentingos priežiūros 
institucijos stebėsena, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 2011/1227.

Or. de

Pagrindimas

FPRD apibrėžta prekybos prievolės priemone gali būti apribota ERIR apibrėžta taikymo 
sritis, taip pat ja neatsižvelgiama į siekiant rinkos vientisumo Reglamentu (EB) Nr. 2011/1227 
nustatytas energetikos didmeninės prekybos rinkų taisykles.

Pakeitimas 539
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išvestinės finansinės priemonės, kurioms 
taikoma prekybos prievolė, laikomos 
tinkamomis leidimui prekiauti išduoti arba 
prekiauti bet kurioje prekybos vietoje, kaip 
nurodyta 1 dalyje, ne išimties tvarka ir 
laikantis nediskriminavimo principo.

3. Išvestinės finansinės priemonės, kurioms 
taikoma prekybos prievolė, laikomos 
tinkamomis leidimui prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje išduoti arba 
prekiauti bet kurioje prekybos vietoje, kaip 
nurodyta 1 dalyje, ne išimties tvarka ir 
laikantis nediskriminavimo principo.

Or. en



PE489.477v01-00 140/185 AM\901886LT.doc

LT

Pakeitimas 540
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. EVPRI apibrėžia tikslus pagal turto 
klasę, siekdama didesnio teisinių 
nuostatų, procesų ir produktų 
standartizavimo, taip pat tikslus pagal 
turto klasę tai prekybos ne biržos 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
daliai, kuri vyksta reguliuojamose 
prekybos vietose, ir nustato priemones šių 
tikslų įgyvendinimui stebėti.

Or. en

Pakeitimas 541
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatomos 2 dalyje nurodytų sutarčių, 
kurios turi tiesioginį, svarbų ir iš anksto 
numatomą poveikį visoje Sąjungoje, rūšys 
ir atvejai, kai būtina arba tinkama taikyti 
prekybos prievolę, kad nebūtų apeita nė 
viena šio reglamento nuostata,

5. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nustatomos 
2 dalyje nurodytų sutarčių, kurios turi 
tiesioginį, svarbų ir iš anksto numatomą 
poveikį visoje Sąjungoje, rūšys ir atvejai, 
kai būtina arba tinkama taikyti prekybos 
prievolę, kad nebūtų apeita nė viena šio 
reglamento nuostata,

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninius reguliavimo standartus 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
10–14 straipsnių.
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Or. en

Pagrindimas

Tai techninis klausimas, kuriam reikia išsamių žinių apie rinką, todėl tinkamiau perduoti 
atsakomybę EVPRI.

Pakeitimas 542
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Prievolė prekiauti reguliuojamose 
rinkose ar DPS įgyvendinama iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. Visi techniniai standartai ir 
deleguotieji aktai, kurie susiję su šia 
prievole, turėtų būti parengti laiku iki šio 
termino pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Didžiojo dvidešimtuko (G20) nustatytas terminas dėl Pitsburgo įgaliojimų dėl ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių – 2012 m. pabaiga. ES turėtų laikytis šio termino dėl PSŠ 
tarpuskaitos įgyvendindama ERIR teisės aktus. Tačiau šio termino nepavyks laikytis dėl 
FPRD numatytų prekybos įgaliojimų. Siekiant užtikrinti, kad G20 įgaliojimai dėl saugesnių 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų būtų įgyvendinti kuo greičiau ne tik prekybos, 
bet ir tarpuskaitos prievolės atžvilgiu, siūlome ERIR nustatyti galutinį terminą, kuris yra 
2013 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas 543
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Prievolė prekiauti reguliuojamose 
rinkose ir DPS įgyvendinama iki 2014 m. 
sausio 1 d. Visi su šia prievole susiję 
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techniniai standartai ir deleguotieji aktai 
turėtų būti parengti laiku, kad prievolė 
prekiauti būtų įgyvendinta iki šios datos.

Or. en

Pagrindimas

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Pakeitimas 544
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a straipsnis
Trečiosioms šalims taikomas prekybos 

vietų režimas
1. Trečiojoje šalyje įsisteigusi prekybos 
vieta gali teikti paslaugas Europos 
Sąjungoje tik tuo atveju, jei yra pripažinta 
EVPRI.
2. EVPRI, pasikonsultavusi su 
atitinkamomis institucijomis, gali 
pripažinti trečiojoje šalyje įsisteigusią 
prekybos vietą, pateikusią paraišką ją 
pripažinti, kad ji galėtų teikti tam tikras 
investicines paslaugas ar vykdyti veiklą tik 
tuo atveju, jei įvykdomos šios sąlygos:
a) Komisija priėmė įgyvendinimo aktą 
pagal 3 dalį;
b) atitinkamoje trečiojoje šalyje prekybos 
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vieta yra gavusi leidimą, vykdoma 
veiksminga jos priežiūra ir užtikrinamas 
reikalavimų įvykdymas garantuojant, kad 
ji visapusiškai atitinka toje trečiojoje 
šalyje taikomus rizikos ribojimo 
reikalavimus;
c) sudaryti bendradarbiavimo susitarimai 
pagal 4 dalį.
d) prekybos vieta yra įsisteigusi ar gavusi 
leidimą toje trečiojoje šalyje, kuri laikoma 
turinčia Europos Sąjungos sistemoms 
lygiavertes kovos su pinigų plovimu/kovos 
su terorizmo finansavimu sistemas, 
atitinkančias kriterijus, nustatytus 
valstybių narių bendrame susitarime dėl 
trečiosios šalies lygiavertiškumo pagal 
Direktyvą 2005/60/EB.
3. Vertindama, ar įvykdytos 2 dalyje 
nurodytos sąlygos, EVPRI konsultuojasi 
su toliau nurodytais subjektais:
a) kompetentinga institucija valstybėje 
narėje, kurioje prekybos vieta teikia ar 
ketina teikti investicines paslaugas ir 
kurią pasirinko prekybos vieta;
b) kompetentingomis institucijomis, 
atsakingomis už Europos Sąjungoje 
esančių PSŠ, kurioms paslaugas teikia ar 
teiks prekybos vieta, priežiūrą;
c) atitinkami valstybių narių, kuriose 
prekybos vieta teikia arba ketina teikti 
tarpuskaitos paslaugas, ECBS nariai ir 
atitinkami ECBS nariai, atsakingi už 
prekybos vietos, su kuria sudaryti sąveikos 
susitarimai, priežiūrą;
d) finansinių priemonių, kurių 
tarpuskaita atliekama arba bus atliekama, 
pagrindinių Europos Sąjungos valiutų 
emisijos centriniais bankais.
4. 1 dalyje nurodyta prekybos vieta 
pateikia paraišką EVPRI. Paraišką 
pateikusi prekybos vieta pateikia EVPRI 
visą, jos manymu, pripažinimui reikalingą 
informaciją. Per 30 darbo dienų nuo 
paraiškos gavimo, EVPRI įvertina, ar 
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paraiška yra visiškai užpildyta. Jeigu 
paraiška neišsami, EVPRI nustato 
terminą, iki kurio paraišką pateikusi 
prekybos vieta turi pateikti papildomą 
informaciją. Sprendimas dėl pripažinimo 
grindžiamas 2 dalyje išdėstytomis 
sąlygomis ir nepriklauso nuo įvertinimų, 
kuriais grindžiamas 24 straipsnyje 
nurodytas sprendimas dėl 
lygiavertiškumo. Prieš priimdama 
sprendimą EVPRI konsultuojasi su 3 
dalyje nurodytomis valdžios institucijomis 
ir įstaigomis. Per 180 darbo dienų nuo 
išsamios paraiškos pateikimo EVPRI 
raštu informuoja paraišką pateikusią 
prekybos vietą, ar jai suteikiamas 
pripažinimas arba atsisakoma jį suteikti, 
ir pateikia išsamiai pagrįstą paaiškinimą.
EVPRI savo interneto svetainėje skelbia 
pagal šį reglamentą pripažintų prekybos 
vietų sąrašą.
5. EVPRI, pasikonsultavusi su 3 dalyje 
nurodytomis valdžios institucijomis ir 
įstaigomis, peržiūri trečiojoje šalyje 
įsteigtos prekybos vietos pripažinimą tos 
prekybos vietos veiklos ir paslaugų 
spektro išplėtimo Europos Sąjungoje 
atveju. Tokia peržiūra atliekama 
vadovaujantis 2, 3 ir 4 dalimis. EVPRI 
gali panaikinti tos prekybos vietos 
pripažinimą, jei 2 dalyje nustatytos 
sąlygos ir reikalavimai nebevykdomi, taip 
pat tomis aplinkybėmis, kurios 
apibūdintos 16 straipsnyje.
6. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą
pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnį, kuriuo nustatoma, kad 
trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimą gavusios prekybos vietos atitinka 
teisiškai privalomus reikalavimus, kurie 
yra lygiaverčiai šio reglamento 
IV antraštinėje dalyje išdėstytiems 
reikalavimams, kad toje trečiojoje šalyje 
nuolat vykdoma veiksminga tų prekybos 
vietų priežiūra ir užtikrinamas 
reikalavimų vykdymas ir kad tos trečiosios 
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šalies teisinėje sistemoje numatytas 
veiksmingas lygiavertis pagal trečiosiose 
šalyse galiojančius teisinius režimus 
leidimą gavusių prekybos vietų 
pripažinimas.
7. EVPRI su susijusiomis trečiųjų šalių, 
kurių teisinė ir priežiūros sistemos 
pripažintos lygiavertėmis šiam 
reglamentui pagal 3 dalį, 
kompetentingomis institucijomis sudaro 
bendradarbiavimo susitarimus. Tokiuose 
susitarimuose nurodomi bent šie aspektai:
a) EVPRI ir atitinkamų trečiųjų šalių 
kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija mechanizmas, įskaitant 
galimybę gauti visą informaciją, kurios 
reikalauja EVPRI, susijusią su prekybos 
vietomis, kurioms veiklos leidimas 
išduotas trečiosiose šalyse;
b) mechanizmas, užtikrinantis skubių 
pranešimų teikimą EVPRI tuo atveju, kai 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
mano, kad prekybos vieta, kurios 
priežiūrą ji vykdo, pažeidė jai suteikto 
leidimo sąlygas arba kitus teisės aktus, 
kurių ji privalo laikytis;
c) mechanizmas, užtikrinantis, kad 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
skubiai praneštų EVPRI apie atvejus, kai 
prekybos vietai, kurios priežiūrą ji vykdo, 
suteikiama teisė teikti tarpuskaitos 
paslaugas Europos Sąjungoje 
įsisteigusiems tarpuskaitos nariams arba 
klientams;
d) procedūros, susijusios su priežiūros 
veiklos koordinavimu, įskaitant, jei reikia, 
patikras vietoje.
8. Siekdama užtikrinti nuoseklų šio 
straipsnio taikymą, EVPRI parengia 
techninių reguliavimo standartų, kuriais 
nustatoma informacija, kurią paraišką dėl 
pripažinimo teikianti prekybos vieta 
pateikia EVPRI, projektus.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
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2012 m. rugsėjo 30 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Pakeitimas 545
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliuojamos rinkos operatorius 
užtikrina, kad PSŠ atliktų visų išvestinių 
finansinių priemonių, kurios priskiriamos 
prie išvestinių finansinių priemonių grupės, 
kuriai taikoma Reglamento [ERIR] 4 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tarpuskaitos 
prievolė, sandorių, kurie sudaromi 
reguliuojamoje rinkoje, tarpuskaitą.

Reguliuojamos rinkos operatorius 
užtikrina, kad PSŠ atliktų visų išvestinių 
finansinių priemonių, kurios priskiriamos 
prie išvestinių finansinių priemonių grupės, 
kuriai taikoma Reglamento [ERIR] 5 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tarpuskaitos 
prievolė, sandorių, kurie sudaromi 
reguliuojamoje rinkoje, tarpuskaitą.

Or. en

Pakeitimas 546
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis



AM\901886LT.doc 147/185 PE489.477v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma 
data, nuo kurios įsigalioja prekybos 
prievolė.

Or. en

Pagrindimas

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Pakeitimas 547
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Jeigu ne biržos išvestinė finansinė priemonė laikoma „tinkama“ (kaip nurodyta šioje dalyje) 
ir jai pagal ERIR turi būti atliekama PSŠ tarpuskaita, ši priemonė taip pat turėtų būti laikoma 
„tinkama“ prekybai reguliuojamoje rinkoje arba DPS. PSŠ tarpuskaitos ekspertai mano, kad 
jei sandoris yra pakankamai likvidus, kad jam galima būtų atlikti PSŠ tarpuskaitą, toks 
sandoris turėtų būti pakankamai likvidus prekybai reguliuojamoje rinkoje arba DPS. Tokiu 
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požiūriu būtų užtikrinta, kad visomis „tinkamomis“ ne biržos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis būtų prekiaujama skaidriai ir veiksmingai, o tarpuskaita būtų atliekama vykdant 
saugų procesą.

Pakeitimas 548
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kuriomis išvestinių finansinių 
priemonių klasės, kuriai pagal 
Reglamento [.] (ERIR) 4 straipsnio 2–4 
dalis turi būti taikoma tarpuskaitos 
prievolė, arba atitinkamo pogrupio 
priemonėmis prekiaujama tik 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 549
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kuriomis išvestinių finansinių 
priemonių klasės, kuriai pagal 
Reglamento [.] (ERIR) 4 straipsnio 2–4 
dalis turi būti taikoma tarpuskaitos 
prievolė, arba atitinkamo pogrupio 
priemonėmis prekiaujama tik 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu ne biržos išvestinė finansinė priemonė laikoma „tinkama“ (kaip nurodyta šioje dalyje) 
ir jai pagal ERIR turi būti atliekama PSŠ tarpuskaita, ši priemonė taip pat turėtų būti laikoma 
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„tinkama“ prekybai reguliuojamoje rinkoje arba DPS. PSŠ tarpuskaitos ekspertai mano, kad 
jei sandoris yra pakankamai likvidus, kad jam galima būtų atlikti PSŠ tarpuskaitą, toks 
sandoris turėtų būti pakankamai likvidus prekybai reguliuojamoje rinkoje arba DPS. Tokiu 
požiūriu būtų užtikrinta, kad visomis „tinkamomis“ ne biržos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis būtų prekiaujama skaidriai ir veiksmingai, o tarpuskaita būtų atliekama vykdant 
saugų procesą.

Pakeitimas 550
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kuriomis išvestinių finansinių 
priemonių klasės, kuriai pagal Reglamento 
[.] (ERIR) 4 straipsnio 2–4 dalis turi būti 
taikoma tarpuskaitos prievolė, arba 
atitinkamo pogrupio priemonėmis 
prekiaujama tik 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose;

(a) kuriomis išvestinių finansinių 
priemonių klasės, kuriai pagal Reglamento 
[.] (ERIR) 5 straipsnio 2–4 dalis turi būti 
taikoma tarpuskaitos prievolė, arba 
atitinkamo pogrupio priemonėmis 
prekiaujama tik 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose;

Or. en

Pakeitimas 551
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prekybos prievolės įsigaliojimo data. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 552
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prekybos prievolės įsigaliojimo data. (b) prekybos prievolės įsigaliojimo data ar 
datos, įskaitant laipsnišką jos taikymą ir 
sandorio šalių, kurioms ji taikoma, 
kategorijas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti prekybos prievolę su tarpuskaitos prievole naudojama tokia pati formuluotė 
kaip ERIR 4 straipsnyje.

Pakeitimas 553
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą techninių 
įgyvendinimo standartų projektą EVPRI 
pateikia Komisijai per tris mėnesius po to, 
kai Komisija priima techninius 
įgyvendinimo standartus pagal Reglamento 
[.] (ERIR) 4 straipsnio 3 dalį.

Pirmoje pastraipoje nurodytą techninių 
reguliavimo standartų projektą EVPRI 
pateikia Komisijai per tris mėnesius po to, 
kai Komisija priima techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. .../... [ERIR] 5 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 554
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
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1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, 
DPS arba OPS; ir

1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje
ar DPS; ir

Or. en

Pakeitimas 555
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, 
DPS arba OPS; ir

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje
ar DPS; ir

Or. en

Pakeitimas 556
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, 
DPS arba OPS; ir

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje
ar DPS; ir

Or. en

Pagrindimas

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, kurios yra tinkamos PSŠ tarpuskaitai atlikti pagal 
ERIR, turėtų būti automatiškai laikomos „tinkamomis“ prekybai daugiašalėje sistemoje pagal 
FPRD (reguliuojamose rinkose arba DPS). Šis požiūris atitinka JAV galiojančiame Dodd-
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Frank akte įtvirtintą požiūrį. Sandoriui, kuris laikomas „tinkamu“, neturėtų būti taikomi 
papildomi likvidumo rodikliai. Remiantis ERIR, toks sandoris, kuriam turi būti taikoma PSŠ 
tarpuskaita, turės būti laikomas pakankamai standartizuotu ir tinkamu nuolatiniam vertinimui 
atlikti.

Pakeitimas 557
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, 
DPS arba OPS; ir

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
bent vienoje 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, DPS 
arba OPS; ir

Or. en

Pakeitimas 558
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, 
DPS arba OPS; ir

(a) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis turėtų būti leista prekiauti 
arba prekiaujama bent vienoje 24 straipsnio 
1 dalyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje
ar DPS; ir

Or. en

Pagrindimas

Jeigu ne biržos išvestinė finansinė priemonė laikoma „tinkama“ (kaip nurodyta šioje dalyje) 
ir jai pagal ERIR turi būti atliekama PSŠ tarpuskaita, ši priemonė taip pat turėtų būti laikoma 
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„tinkama“ prekybai reguliuojamoje rinkoje arba DPS. PSŠ tarpuskaitos ekspertai mano, kad 
jei sandoris yra pakankamai likvidus, kad jam galima būtų atlikti PSŠ tarpuskaitą, toks 
sandoris turėtų būti pakankamai likvidus prekybai reguliuojamoje rinkoje arba DPS. Tokiu 
požiūriu būtų užtikrinta, kad visomis „tinkamomis“ ne biržos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis būtų prekiaujama skaidriai ir veiksmingai, o tarpuskaita būtų atliekama vykdant 
saugų procesą.

Pakeitimas 559
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinės finansinės priemonės 
turėtų būti pakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų galima prekiauti tik 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose.

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinės finansinės priemonės 
turėtų būti pakankamai likvidžios ir 
tikriausiai toliau išlikti pakankamai 
likvidžiomis, kad jomis būtų galima 
prekiauti tik 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pripažinti, kad išvestinės finansinės priemonės gali būti likvidžios trumpą laiką, bet ne 
nuolat. EVPRI, taikydama prekybos prievolę, turėtų į tai atsižvelgti.

Pakeitimas 560
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinės finansinės priemonės
turėtų būti pakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų galima prekiauti tik 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose.

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėms finansinėms 
priemonėms turėtų būti taikoma 
tarpuskaitos prievolė pagal Reglamento [.] 
(ERIR) 4 straipsnio 2 ir 4 dalis.
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Or. en

Pagrindimas

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Pakeitimas 561
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinės finansinės priemonės
turėtų būti pakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų galima prekiauti tik 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose.

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėms finansinėms 
priemonėms turi būti taikoma PSŠ 
tarpuskaitos prievolė pagal Reglamento [.] 
(ERIR) 4 straipsnio 2 ir 4 dalis.

Or. en

Pakeitimas 562
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinės finansinės priemonės 
turėtų būti pakankamai likvidžios, kad 

(b) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinės finansinės priemonės 
turėtų būti pakankamai likvidžios, kad 
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jomis būtų galima prekiauti tik 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose.

jomis būtų galima prekiauti tik 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose; ir

Or. de

Pakeitimas 563
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turi būti sudaryta galimybė ne finansų 
sandorio šalims vykdyti veiksmingą 
rizikos valdymą naudojant ne biržos 
išvestines finansines priemones, kurioms 
netaikoma tarpuskaitos prievolė pagal 
Reglamento [ ] (ERIR) [7/10] straipsnį; ir

Or. de

Pagrindimas

Pritaikius tarpuskaitos prievolės išimtį ne finansų įmonėms, joms sudaroma galimybė vykdyti 
veiksmingą ir tvarų rizikos valdymą naudojant struktūrizuotus, nestandartizuojamus 
sandorius ne biržos rinkose, pvz., prekių kainos rizikai sumažinti. Šiuo tikslu šios įmonės ir 
toliau turi galėti ne biržos rinkose rasti ir pirkti specialiai jų poreikiams pritaikytas išvestines 
finansines priemones.

Pakeitimas 564
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tam tikros klasės arba atitinkamo 
pogrupio išvestinėms finansinėms 
priemonėms turi būti taikoma 
tarpuskaitos prievolė pagal Reglamento [.] 
(ERIR) 4 straipsnio 2 ir 4 dalis;
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Or. en

Pagrindimas

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, kurios yra tinkamos PSŠ tarpuskaitai atlikti pagal 
ERIR, turėtų būti automatiškai laikomos „tinkamomis“ prekybai daugiašalėje sistemoje pagal 
FPRD (reguliuojamose rinkose arba DPS). Šis požiūris atitinka JAV galiojančiame Dodd-
Frank akte įtvirtintą požiūrį. Sandoriui, kuris laikomas „tinkamu“, neturėtų būti taikomi 
papildomi likvidumo rodikliai. Remiantis ERIR, toks sandoris, kuriam turi būti taikoma PSŠ 
tarpuskaita, turės būti laikomas pakankamai standartizuotu ir tinkamu nuolatiniam vertinimui 
atlikti.

Pakeitimas 565
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, EVPRI tam tikros 
klasės ar atitinkamo pogrupio išvestines 
finansines priemones laiko pakankamai 
likvidžiomis, atsižvelgdama į šiuos 
kriterijus:

Išbraukta.

(a) vidutinį sandorių dažnį;
(b) vidutinį sandorių dydį;
(c) aktyvių rinkos dalyvių skaičių ir tipą.
Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą priimti Komisijai, 
EVPRI surengia viešąsias konsultacijas ir 
tam tikrais atvejais gali konsultuotis su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 566
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, EVPRI tam tikros 
klasės ar atitinkamo pogrupio išvestines 
finansines priemones laiko pakankamai 
likvidžiomis, atsižvelgdama į šiuos 
kriterijus:

Išbraukta.

(a) vidutinį sandorių dažnį;
(b) vidutinį sandorių dydį;
(c) aktyvių rinkos dalyvių skaičių ir tipą.
Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą priimti Komisijai, 
EVPRI surengia viešąsias konsultacijas ir 
tam tikrais atvejais gali konsultuotis su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 567
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, EVPRI tam tikros 
klasės ar atitinkamo pogrupio išvestines 
finansines priemones laiko pakankamai 
likvidžiomis, atsižvelgdama į šiuos 
kriterijus:

Rengdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, EVPRI tam tikros 
klasės ar atitinkamo pogrupio išvestines 
finansines priemones laiko pakankamai 
likvidžiomis ir numato kiekius, kuriems 
esant jos tikriausiai bus pakankamai 
likvidžios įvairiomis rinkos sąlygomis,
atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad EVPRI gebėtų tinkamai įvertinti tų išvestinių finansinių 
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priemonių, kurioms bus nustatyta prekybos prievolė, likvidumą, įskaitant įvairesnių veiksnių 
negu tie, kurie įtraukti į pirminį pasiūlymą, vertinimą. Pvz., vidutinio likvidumo vertinimas 
reikštų, kad pusę laiko išvestinės finansinės priemonės būtų nepakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje.

Pakeitimas 568
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengdama techninių įgyvendinimo
standartų projektą, EVPRI tam tikros 
klasės ar atitinkamo pogrupio išvestines 
finansines priemones laiko pakankamai 
likvidžiomis, atsižvelgdama į šiuos 
kriterijus:

Rengdama techninių reguliavimo standartų 
projektą, EVPRI tam tikros klasės ar 
atitinkamo pogrupio išvestines finansines 
priemones laiko pakankamai likvidžiomis, 
atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 569
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vidutinį sandorių dažnį; (a) vidutinį sandorių dažnį ir dydį;

Or. en

Pakeitimas 570
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vidutinį sandorių dažnį; (a) sandorį dažnį įvairiomis rinkos 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 571
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vidutinį sandorių dažnį; (a) sandorių dažnį įvairiomis rinkos 
sąlygomis, atsižvelgiant į produktų 
pobūdį, gyvavimo ciklą ir pakeičiamumą 
tam tikroje išvestinių finansinių 
priemonių klasėje;

Or. en

Pagrindimas

Tuo užtikrinama, kad EVPRI gebėtų tinkamai įvertinti tų išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms bus nustatyta prekybos prievolė, likvidumą. Pvz., vidutinio likvidumo vertinimas 
reikštų, kad pusę laiko išvestinės finansinės priemonės būtų nepakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje.

Pakeitimas 572
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vidutinį sandorių dydį; (b) vidutinį sandorių dydį ir platinimo 
mastą, taip pat didelės apimties sandorių 
dažnį;
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Or. en

Pakeitimas 573
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vidutinį sandorių dydį; (b) vidutinį sandorių dydį, sandoriams 
kylančią rinkos riziką ir didelės apimties 
sandorių dažnį;

Or. en

Pagrindimas

Tuo užtikrinama, kad EVPRI gebėtų tinkamai įvertinti tų išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms bus nustatyta prekybos prievolė, likvidumą. Pvz., vidutinio likvidumo vertinimas 
reikštų, kad pusę laiko išvestinės finansinės priemonės būtų nepakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje.

Pakeitimas 574
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aktyvių rinkos dalyvių skaičių ir tipą. (c) aktyvių rinkos dalyvių skaičių, 
prekybos veiklą, rinkos modelį ir tipą.

Or. en

Pakeitimas 575
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aktyvių rinkos dalyvių skaičių ir tipą. (c) aktyvių rinkos dalyvių skaičių, 
prekybos veiklą ir tipą.

Or. en

Pakeitimas 576
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prekybos išvestine finansine priemone 
apimtį arba išvestinės finansinės 
priemonės klasę ir galimų prekybos vietų 
skaičių ir rūšį, taip pat prekybos vietos 
galimybes vykdyti esamos apimties 
prekybą.

Or. en

Pakeitimas 577
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sandorio šalių, kurios veikia ir kurios, 
kaip numatoma, veiks atitinkamos klasės 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
rinkoje, rūšį ir skaičių;

Or. en
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Pakeitimas 578
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išvestinių finansinių priemonių 
savybes, visų pirma, ar jos pritaikytos 
specialiems poreikiams arba ar skirtos 
apsaugos reikmėms pagal EVPRI (ES 
Komisijos) apibrėžtį reglamente (ERIR).

Or. de

Pagrindimas

Išvestinių finansinių priemonių, kurias ne finansų įmonės naudoja apsaugos reikmėms, 
struktūra įprastai atspindi, be kita ko, apsaugomo pagrindinio sandorio galiojimo trukmę ir 
apimtį. Šiuo pakeitimu aiškiai parodoma, kad šie nestandartizuojami sandoriai nėra 
pakankamai likvidūs ir atitinkamai netinkami prekiauti reguliuojamose rinkose ir DPS.

Pakeitimas 579
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) visų išvestinių finansinių priemonių 
prekybos aktyvumo turto klasėje 
palyginimą;

Or. en

Pagrindimas

Tuo užtikrinama, kad EVPRI gebėtų tinkamai įvertinti tų išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms bus nustatyta prekybos prievolė, likvidumą. Pvz., vidutinio likvidumo vertinimas 
reikštų, kad pusę laiko išvestinės finansinės priemonės būtų nepakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje.
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Pakeitimas 580
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) galimą poveikį paklausos/pasiūlos 
paplitimui ir likvidumo teikimui;

Or. en

Pakeitimas 581
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) kitus veiksnius, turinčius įtakos 
likvidumui, kuris būdingas atskirai 
išvestinių finansinių priemonių klasei.

Or. en

Pakeitimas 582
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) vykdomos prekybos veiklos pobūdį ir 
poveikį likvidumui, jei esama prekybos 
veikla negalėtų būti tęsiama;

Or. en
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Pagrindimas

Tuo užtikrinama, kad EVPRI gebėtų tinkamai įvertinti tų išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms bus nustatyta prekybos prievolė, likvidumą. Pvz., vidutinio likvidumo vertinimas 
reikštų, kad pusę laiko išvestinės finansinės priemonės būtų nepakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje.

Pakeitimas 583
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) laipsniško prekybos prievolės 
nustatymo tinkamumą pagal atskirus 
produktus arba rinkos dalyvio tipą

Or. en

Pakeitimas 584
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) kitus veiksnius, turinčius įtakos 
produktui likvidumui, kuris būdingas 
atskirai išvestinių finansinių priemonių 
klasei.

Or. en

Pagrindimas

Tuo užtikrinama, kad EVPRI gebėtų tinkamai įvertinti tų išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms bus nustatyta prekybos prievolė, likvidumą. Pvz., vidutinio likvidumo vertinimas 
reikštų, kad pusę laiko išvestinės finansinės priemonės būtų nepakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje.
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Pakeitimas 585
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) galimą poveikį ne finansų subjektams; 
prekybos prievolė neturėtų būti taikoma, 
jei tai sukeltų iš esmės priešingą poveikį 
likvidumui ar ne finansų subjektų 
prekybos veiklai.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtina suderinti su ERIR numatytomis išimtimis ne finansų subjektams ir atsižvelgti į 
tolesnius sunkumus, su kuriais gali susidurti ne finansų subjektai, jei produktui būtų taikoma 
prekybos prievolė, dėl kurios sumažėtų produkto rinkos kūrimo veikla ir tas produktas būtų 
veiksmingai pašalintas iš rinkos.

Pakeitimas 586
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo
standartų projektą priimti Komisijai, 
EVPRI surengia viešąsias konsultacijas ir 
tam tikrais atvejais gali konsultuotis su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis.

Prieš pateikdama techninių reguliavimo
standartų projektą priimti Komisijai, 
EVPRI surengia viešąsias konsultacijas ir 
tam tikrais atvejais gali konsultuotis su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 587
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą priimti Komisijai, 
EVPRI surengia viešąsias konsultacijas ir 
tam tikrais atvejais gali konsultuotis su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis.

Prieš pateikdama techninių įgyvendinimo 
standartų projektą priimti Komisijai, 
EVPRI surengia viešąsias konsultacijas ir 
tam tikrais atvejais gali konsultuotis su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis. Rengdama techninių 
reguliavimo standartų projektą, EVPRI 
nustato, ar tam tikros klasės ar atitinkamo 
pogrupio išvestinės finansinės priemonės 
yra pakankamai likvidžios tik 
sandoriuose, kurie yra mažesni už tam 
tikrą dydį.

Or. en

Pagrindimas

Tuo užtikrinama, kad EVPRI gebėtų tinkamai įvertinti tų išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms bus nustatyta prekybos prievolė, likvidumą. Pvz., vidutinio likvidumo vertinimas 
reikštų, kad pusę laiko išvestinės finansinės priemonės būtų nepakankamai likvidžios, kad 
jomis būtų prekiaujama daugiašalėje prekybos vietoje.

Pakeitimas 588
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vadovaudamasi 2 dalyje nustatytais 
kriterijais, po viešųjų konsultacijų EVPRI 
savo iniciatyva nustato išvestinių 
finansinių priemonių klases arba 
pavienes išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, kurioms turėtų būti taikoma 
prievolė prekiauti 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose, tačiau su kuriomis 
susijusio ir Reglamento ----/---- (ERIR) 10 
ar 11 straipsnyje numatyto leidimo negavo 
nė viena PSŠ arba kuriomis neleista 

Išbraukta.
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prekiauti ir neprekiaujama 24 straipsnio 1 
dalyje nurodytoje vietoje, ir praneša apie 
jas Komisijai.
Gavusi EVPRI pranešimą Komisija gali 
paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl 
prekybos tomis išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose.

Or. en

Pakeitimas 589
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vadovaudamasi 2 dalyje nustatytais 
kriterijais, po viešųjų konsultacijų EVPRI 
savo iniciatyva nustato išvestinių 
finansinių priemonių klases arba 
pavienes išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, kurioms turėtų būti taikoma 
prievolė prekiauti 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose, tačiau su kuriomis 
susijusio ir Reglamento ----/---- (ERIR) 10 
ar 11 straipsnyje numatyto leidimo negavo 
nė viena PSŠ arba kuriomis neleista 
prekiauti ir neprekiaujama 24 straipsnio 1 
dalyje nurodytoje vietoje, ir praneša apie 
jas Komisijai.

Išbraukta.

Gavusi EVPRI pranešimą Komisija gali 
paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl 
prekybos tomis išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose.

Or. en

Pakeitimas 590
Leonardo Domenici
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaudamasi 2 dalyje nustatytais 
kriterijais, po viešųjų konsultacijų EVPRI 
savo iniciatyva nustato išvestinių 
finansinių priemonių klases arba 
pavienes išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, kurioms turėtų būti taikoma 
prievolė prekiauti 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose, tačiau su kuriomis 
susijusio ir Reglamento ----/---- (ERIR) 10 
ar 11 straipsnyje numatyto leidimo negavo 
nė viena PSŠ arba kuriomis neleista 
prekiauti ir neprekiaujama 24 straipsnio 1 
dalyje nurodytoje vietoje, ir praneša apie 
jas Komisijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 591
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaudamasi 2 dalyje nustatytais 
kriterijais, po viešųjų konsultacijų EVPRI 
savo iniciatyva nustato išvestinių 
finansinių priemonių klases arba pavienes 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurioms turėtų būti taikoma prievolė 
prekiauti 24 straipsnio 1 dalyje nurodytose 
vietose, tačiau su kuriomis susijusio ir 
Reglamento ----/---- (ERIR) 10 ar 11 
straipsnyje numatyto leidimo negavo nė 
viena PSŠ arba kuriomis neleista prekiauti 
ir neprekiaujama 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoje vietoje, ir praneša apie jas 
Komisijai.

Vadovaudamasi 2 dalyje nustatytais 
kriterijais, po viešųjų konsultacijų EVPRI 
savo iniciatyva nustato išvestinių 
finansinių priemonių klases arba pavienes 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurioms turėtų būti taikoma prievolė 
prekiauti 24 straipsnio 1 dalyje nurodytose 
vietose, tačiau su kuriomis susijusio ir 
Reglamento (ES) Nr. .../... [ERIR] 14 ar 15 
straipsnyje numatyto leidimo negavo nė 
viena PSŠ arba kuriomis neleista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir neprekiaujama 
24 straipsnio 1 dalyje nurodytoje vietoje, ir 
praneša apie jas Komisijai..
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Or. en

Pakeitimas 592
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi EVPRI pranešimą Komisija gali 
paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl 
prekybos tomis išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis 24 straipsnio 1 dalyje 
nurodytose vietose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 593
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. EVPRI, vadovaudamasi 1 dalies 
nuostatomis, Komisijai pateikia naują 
techninių įgyvendinimo standartų 
projektą, kad būtų galima, iš esmės 
pasikeitus 2 dalyje nustatytiems 
kriterijams, iš dalies keisti esamus 
techninius įgyvendinimo standartus, 
sustabdyti jų galiojimą arba juos atšaukti. 
Tam tikrais atvejais EVPRI gali prieš tai 
pasitarti su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 15 straipsniu iš dalies keisti 
esamus techninius įgyvendinimo 
standartus, sustabdyti jų galiojimą arba 
juos atšaukti.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 594
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. EVPRI, vadovaudamasi 1 dalies 
nuostatomis, Komisijai pateikia naują 
techninių įgyvendinimo standartų 
projektą, kad būtų galima, iš esmės 
pasikeitus 2 dalyje nustatytiems 
kriterijams, iš dalies keisti esamus 
techninius įgyvendinimo standartus, 
sustabdyti jų galiojimą arba juos atšaukti. 
Tam tikrais atvejais EVPRI gali prieš tai 
pasitarti su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 15 straipsniu iš dalies keisti 
esamus techninius įgyvendinimo 
standartus, sustabdyti jų galiojimą arba 
juos atšaukti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 595
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriais nustatomi 2 dalies b punkte 
nurodyti kriterijai. EVPRI šių techninių 

Išbraukta.
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reguliavimo standartų projektus Komisijai 
pateikia iki --/--/--.

Or. en

Pakeitimas 596
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 10–14 straipsniais priimti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriais nustatomi 2 dalies b punkte 
nurodyti kriterijai. EVPRI šių techninių 
reguliavimo standartų projektus Komisijai 
pateikia iki --/--/--.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 597
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
VI antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nediskriminuojant suteikiama galimybė 
prisijungti prie finansinių priemonių 
tarpuskaitos sistemos

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

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.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Pakeitimas 599
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
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trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Pakeitimas 600
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Pakeitimas 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Priešingai nei mano Komisija, atvira prieiga visų pirma padidintų sisteminę riziką, susijusią 
su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama biržoje. Pasiūlyme dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto reguliuojamas susietumas ir skatinamas tokių 
sistemiškai svarbių rinkos infrastruktūrų kaip PSŠ susiskaidymas. Susiskaidymas gali turėti 
neigiamą įtaką priežiūrai ir rizikos valdymui. Atviros prieigos nuostatų dėl išvestinių 
finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama biržoje, poveikis bus tas, kad reguliuojamose 
rinkose bus pažeistas prekybos likvidumas.

Pakeitimas 602
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 603
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8 
straipsnio, PSŠ sutinka vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir užstato reikalavimų, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu)ir
nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje 
sandoris sudarytas, atlikti finansinių
priemonių tarpuskaitą. Tuo iš esmės turėtų 
būti užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis sutartims, kuriomis 
prekiaujama jos platformose, taikomomis
nediskriminacinėmis sąlygomis užstato 
reikalavimų, ekonominiu požiūriu 

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8 
straipsnio, PSŠ sutinka vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir užstato reikalavimų, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu) ir
nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje 
sandoris sudarytas, atlikti perleidžiamųjų 
vertybinių popierių ir pinigų rinkos
priemonių tarpuskaitą. Tuo iš esmės turėtų 
būti užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis nediskriminacinėmis 
sąlygomis. PSŠ gali reikalauti, kad 
prekybos vieta atitiktų PSŠ nustatytus 
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lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių 
įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, 
kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, 
atžvilgiu. PSŠ gali reikalauti, kad prekybos 
vieta atitiktų PSŠ nustatytus pagrįstus 
veiklos ir techninius reikalavimus. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento [ERIR] 8 
straipsnyje numatytos prieigos prievolės.

pagrįstus veiklos ir techninius 
reikalavimus. Šis reikalavimas netaikomas 
išvestinių finansinių priemonių sutartims, 
kurioms jau taikomos Reglamento [ERIR] 
8 straipsnyje numatytos prieigos prievolės.
Pagal šį straipsnį prekybos vietai 
suteikiama prieiga prie PSŠ sistemos tik 
tuo atveju, jei tokiai prieigai nebūtinas 
sąveikumas ar nekyla pavojus sklandžiam 
ir tvarkingam rinkų veikimui ar nebus 
padarytas neigiamas poveikis sisteminei 
rizikai.

Or. en

Pakeitimas 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8 
straipsnio, PSŠ sutinka vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir užstato reikalavimų, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu)ir
nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje 
sandoris sudarytas, atlikti finansinių 
priemonių tarpuskaitą. Tuo iš esmės turėtų 
būti užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis sutartims, kuriomis 
prekiaujama jos platformose, taikomomis 
nediskriminacinėmis sąlygomis užstato 
reikalavimų, ekonominiu požiūriu 
lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių 
įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, 
kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, 
atžvilgiu. PSŠ gali reikalauti, kad prekybos 
vieta atitiktų PSŠ nustatytus pagrįstus 
veiklos ir techninius reikalavimus. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento [ERIR] 8 

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8 
straipsnio, PSŠ sutinka vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir užstato reikalavimų, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu) ir
nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje 
sandoris sudarytas, atlikti finansinių 
priemonių tarpuskaitą, išskyrus atvejus, 
kai tokia prieiga neabejotinai keltų pavojų 
sklandžiam ir tvarkingam PSŠ ar 
finansinių rinkų veikimui ir dėl to kiltų 
sisteminė rizika. Tuo iš esmės turėtų būti 
užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis sutartims, kuriomis 
prekiaujama jos platformose, taikomomis 
nediskriminacinėmis sąlygomis užstato 
reikalavimų, ekonominiu požiūriu 
lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių 
įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, 
kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, 
atžvilgiu. PSŠ gali reikalauti, kad prekybos 
vieta atitiktų PSŠ nustatytus pagrįstus 
veiklos ir techninius reikalavimus, jeigu 
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straipsnyje numatytos prieigos prievolės. PSŠ siūlo tinkamas tarptautiniu mastu 
pripažintas komunikacijos procedūras ir 
standartus. Šis reikalavimas netaikomas 
išvestinių finansinių priemonių sutartims, 
kurioms jau taikomos Reglamento [ERIR] 
8 straipsnyje numatytos prieigos prievolės.

Or. en

Pakeitimas 605
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8 
straipsnio, PSŠ sutinka vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir užstato reikalavimų, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu)ir
nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje 
sandoris sudarytas, atlikti finansinių 
priemonių tarpuskaitą. Tuo iš esmės turėtų 
būti užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis sutartims, kuriomis 
prekiaujama jos platformose, taikomomis 
nediskriminacinėmis sąlygomis užstato 
reikalavimų, ekonominiu požiūriu 
lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių 
įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, 
kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, 
atžvilgiu. PSŠ gali reikalauti, kad prekybos 
vieta atitiktų PSŠ nustatytus pagrįstus 
veiklos ir techninius reikalavimus. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento [ERIR] 8 
straipsnyje numatytos prieigos prievolės.

1. Nepažeisdama Reglamento (ES) Nr. 
.../... [ERIR] 7 straipsnio, PSŠ sutinka 
vadovaudamasi nediskriminavimo ir 
skaidrumo principais (be kita ko, ir užstato 
reikalavimų, ir su prieiga susijusių 
mokesčių atžvilgiu) ir nepaisydama to, 
kurioje prekybos vietoje sandoris 
sudarytas, atlikti finansinių priemonių 
tarpuskaitą. Tuo iš esmės turėtų būti 
užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis sutartims, kuriomis 
prekiaujama jos platformose, taikomomis 
nediskriminacinėmis sąlygomis užstato 
reikalavimų, ekonominiu požiūriu 
lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių 
įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, 
kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, 
atžvilgiu. PSŠ gali reikalauti, kad prekybos 
vieta atitiktų PSŠ nustatytus pagrįstus 
veiklos ir techninius reikalavimus. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento (ES) Nr. .../... 
[ERIR] 7 straipsnyje numatytos prieigos
prievolės.

Or. en
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Pakeitimas 606
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8 
straipsnio, PSŠ sutinka vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir užstato reikalavimų, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu)ir
nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje 
sandoris sudarytas, atlikti finansinių 
priemonių tarpuskaitą. Tuo iš esmės turėtų 
būti užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis sutartims, kuriomis 
prekiaujama jos platformose, taikomomis 
nediskriminacinėmis sąlygomis užstato 
reikalavimų, ekonominiu požiūriu 
lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių 
įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, 
kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, 
atžvilgiu. PSŠ gali reikalauti, kad prekybos 
vieta atitiktų PSŠ nustatytus pagrįstus 
veiklos ir techninius reikalavimus. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento [ERIR] 8 
straipsnyje numatytos prieigos prievolės.

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8 
straipsnio, PSŠ sutinka vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir užstato reikalavimų, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu) ir
nepaisydama to, kurioje prekybos vietoje 
sandoris sudarytas, atlikti finansinių 
priemonių tarpuskaitą. Tuo iš esmės turėtų 
būti užtikrinta, kad prekybos vietai būtų 
suteikta teisė naudotis sutartims, kuriomis 
prekiaujama jos platformose, taikomomis 
nediskriminacinėmis sąlygomis užstato 
reikalavimų, ekonominiu požiūriu 
lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių 
įmokų užskaitos pagal susijusias sutartis, 
kurių tarpuskaitą atlieka ta pati PSŠ, 
atžvilgiu. PSŠ gali reikalauti, kad prekybos 
vieta atitiktų PSŠ nustatytus pagrįstus 
veiklos ir techninius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Tai visa apimanti priemonė, kuri turėtų būti visur taikoma nuosekliai ir vienodai.

Pakeitimas 607
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. PSŠ per tris mėnesius prekybos vietai 
raštu pateikia atsakymą, sutikdama suteikti 
prieigą su sąlyga, kad atitinkama 
kompetentinga institucija neatsisakė 
suteikti prieigos pagal 4 dalį, arba 
atsisakydama suteikti prieigą. PSŠ gali 
atsisakyti suteikti prieigą tik 6 dalyje 
nurodytomis sąlygomis. Jeigu PSŠ atsisako 
suteikti prieigą, savo atsakyme ji pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis ir raštu 
praneša apie sprendimą susijusiai 
kompetentingai institucijai. PSŠ suteikia 
prieigą per tris mėnesius nuo teigiamo 
atsakymo į prašymą pateikimo.

3. PSŠ per tris mėnesius prekybos vietai 
raštu pateikia atsakymą, sutikdama suteikti 
prieigą su sąlyga, kad atitinkama 
kompetentinga institucija neatsisakė 
suteikti prieigos pagal 4 dalį, arba 
atsisakydama suteikti prieigą. PSŠ gali 
atsisakyti suteikti prieigą tik 6 dalyje 
nurodytomis sąlygomis. Jeigu PSŠ atsisako 
suteikti prieigą, savo atsakyme ji pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis ir raštu 
praneša apie sprendimą susijusiai 
kompetentingai institucijai. PSŠ suteikia 
prieigą per dvylika mėnesių nuo teigiamo 
atsakymo į prašymą pateikimo.

Visas susijusias išlaidas, kurios 
patiriamos pagal 1 ir 3 dalis, padengia 
prieigos prašanti prekybos vieta, jeigu 
PSŠ ir prieigos prašanti prekybos vieta 
nesusitarė kitaip.

Or. en

Pakeitimas 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. PSŠ per tris mėnesius prekybos vietai 
raštu pateikia atsakymą, sutikdama suteikti 
prieigą su sąlyga, kad atitinkama 
kompetentinga institucija neatsisakė 
suteikti prieigos pagal 4 dalį, arba 
atsisakydama suteikti prieigą. PSŠ gali 
atsisakyti suteikti prieigą tik 6 dalyje 
nurodytomis sąlygomis. Jeigu PSŠ atsisako 
suteikti prieigą, savo atsakyme ji pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis ir raštu 
praneša apie sprendimą susijusiai 
kompetentingai institucijai. PSŠ suteikia 
prieigą per tris mėnesius nuo teigiamo 

3. PSŠ per tris mėnesius prekybos vietai 
raštu pateikia atsakymą, sutikdama suteikti 
prieigą su sąlyga, kad atitinkama 
kompetentinga institucija neatsisakė 
suteikti prieigos pagal 4 dalį, arba 
atsisakydama suteikti prieigą. PSŠ gali 
atsisakyti suteikti prieigą tik remdamasi 
išsamia rizikos analize ir 6 dalyje 
nurodytomis sąlygomis. Jeigu PSŠ atsisako 
suteikti prieigą, savo atsakyme ji pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis ir raštu 
praneša apie sprendimą susijusiai 
kompetentingai institucijai. PSŠ suteikia 
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atsakymo į prašymą pateikimo. prieigą per tris mėnesius nuo teigiamo 
atsakymo į prašymą pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu PSŠ atsisako suteikti prieigą 
prekybos vietai pagal 3 dalį, ji praneša 
apie tai kompetentingai institucijai, kuri 
peržiūri sprendimą, patikrindama, ar 
sprendimas atitinka 1 ir 3 dalis. Jei 
kompetentinga institucija nusprendžia, 
kad PSŠ nesilaikė 1 ir 3 dalyse pateiktų 
nuostatų, apie savo sprendimą praneša 
PSŠ, prekybos vietai ir su prekybos vieta 
susijusiai kompetentingai institucijai, 
įpareigodama PSŠ suteikti prieigą per tris 
mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 610
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su PSŠ susijusi kompetentinga 
institucija gali atsisakyti prekybos vietai
suteikti prieigą prie PSŠ sistemos tik jeigu 
suteikta prieiga keltų grėsmę sklandžiam ar
tvarkingam finansinių rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 

4. Kai atliekami perleidžiamųjų vertybinių 
popierių ir pinigų rinkos priemonių 
sandoriai, su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
suteikti prieigą prie prekybos vietos tik 
jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui. 
Kai atliekami sandoriai su kitomis 
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paskelbia atitinkamą sprendimą ir 
pateikia išsamias tokio sprendimo 
priežastis PSŠ ir prekybos vietai, įskaitant 
įrodymus, kuriais tas sprendimas 
pagrįstas.

priemonėmis, su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija sprendžia, ar 
suteikti prieigą prie prekybos vietos, 
atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

i) likvidumo susiskaidymą;
ii) veiklos riziką ir sudėtingumą;
iii) esamų PSŠ, kurioms suteikta prieiga 
prie prekybos vietos, skaičių;
iv) galimu poveikį sklandžiam ir 
tvarkingam rinkos veikimui.
Su prekybos vieta susijusios 
kompetentingos institucijos sprendimas 
priimamas per du mėnesius nuo PSŠ 
prašymo gavimo dienos, o tikslinės rinkos 
ataskaita pateikiama per vieną mėnesį 
nuo prašymo gavimo. Apie sprendimą 
pranešama prekybos vietai, PSŠ ir 
EVPRI.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu pernelyg daug PSŠ turi prieigą prie prekybos vietos, padidėja sisteminis veiklos 
sudėtingumas, o likvidumo susiskaidymas gali padidinti bendrą rizikos lygį; be to, juo 
daugiau PSŠ prisijungia prie prekybos vietos, tuo mažesnė masto ekonomija pasiekiama 
klientams ir institucijoms. Siūlomos procedūros padės pasirinkti tinkamiausias sąsajas su 
kiekviena prekybos platforma.

Pakeitimas 611
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nesutarimų tarp kompetentingų 
valdžios institucijų atveju EVPRI 
kompetentingų valdžios institucijų ginčus 
sprendžia vadovaudamasi Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnio 
nuostatomis.
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Or. en

Pagrindimas

Tuo suderinama prieigos procedūra su ERIR numatyta procedūra, nustatant EVPRI 
privalomą tarpininkavimą sprendžiant kompetentingų valdžios institucijų ginčus. Šiuo 
atžvilgiu tai itin svarbu, nes kai kurių kriterijų pobūdis yra subjektyvus.

Pakeitimas 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai prekybos vieta ir PSŠ yra 
įsikūrusios skirtingose valstybėse narėse, 
su PSŠ susijusi kompetentinga institucija, 
prieš priimdama sprendimą nesuteikti 
prieigos prekybos vietai pagal 3a ir 4 
dalis, konsultuojasi su kompetentinga 
institucija, susijusia su prekybos vieta, ir 
raštu pateikia išsamias tokio sprendimo 
priežastis. Kai su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija nesutinka su 
kompetentingos institucijos, susijusios su 
PSŠ, sprendimu, priimtu pagal 3a ar 4 
dalis, bet kuri kompetentinga institucija 
gali perduoti šį klausimą EVPRI, kuri gali 
imtis veiksmų, vadovaudamasi 
įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnio nuostatas priima priemones, 
kuriomis nustatoma:

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 614
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnio nuostatas priima priemones, 
kuriomis nustatoma:

6. Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI,
deleguotaisiais aktais pagal 41 straipsnio 
nuostatas priima priemones, kuriomis 
nustatoma:

Or. pl

Pakeitimas 615
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sąlygos, kuriomis PSŠ gali atsisakyti
suteikti prieigą, įskaitant sąlygas, 
susijusias su sandorių apimtimi, vartotojų 
skaičiumi ir tipu ar kitais veiksniais, dėl 
kurių kyla pernelyg didelė rizika;

(a) sąlygos, kuriomis PSŠ gali atsisakyti 
suteikti prieigą, tik tuo atveju, jei suteikus 
tokią prieigą nekyla pavojus sklandžiam ir 
tvarkingam rinkų veikimui ar nedaromas 
neigiamas poveikis sisteminei rizikai;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu prieigos suteikimo procedūra suderinama su ERIR nustatyta procedūra. 
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Pakeitimas 616
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sąlygos, kuriomis PSŠ gali atsisakyti 
suteikti prieigą, įskaitant sąlygas, susijusias 
su sandorių apimtimi, vartotojų skaičiumi 
ir tipu ar kitais veiksniais, dėl kurių kyla 
pernelyg didelė rizika;

(a) sąlygos, kuriomis PSŠ gali atsisakyti 
suteikti prieigą perleidžiamųjų vertybinių 
popierių ir pinigų rinkos priemonių 
sandoriams, įskaitant sąlygas, susijusias su 
sandorių apimtimi, vartotojų skaičiumi ir 
tipu ar kitais veiksniais, dėl kurių kyla 
pernelyg didelė rizika;

Or. en

Pakeitimas 617
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sąlygos, kuriomis PSŠ gali atsisakyti 
suteikti prieigą, įskaitant sąlygas, 
susijusias su sandorių apimtimi, vartotojų 
skaičiumi ir tipu ar kitais veiksniais, dėl
kurių kyla pernelyg didelė rizika;

(a) sąlygos, kuriomis PSŠ sistemos gali 
atsisakyti suteikti prieigą ir kurios turi būti 
skaidrios, nešališkos, proporcingos, 
nediskriminacinės ir pagrįstos tuo, ar 
prieiga prie PSŠ sistemos keltų 
neabejotiną ir reikšmingą pavojų 
sklandžiam ir tvarkingam PSŠ sistemos ar 
finansų rinkų veikimui ir dėl to kiltų
sisteminė rizika.

Or. en

Pakeitimas 618
Burkhard Balz
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sąlygos, kuriomis prieiga prie PSŠ 
sistemos suteikiama, įskaitant pateikiamos 
informacijos, susijusios su finansinėmis
priemonėmis jų kūrimo etapu, 
konfidencialumą, nediskriminavimo ir 
skaidrumo principus, kuriais 
vadovaujamasi tarpuskaitos mokesčių, 
užstato reikalavimų srityse ir su portfelio 
sutikrinimu susijusius veiklos 
reikalavimus.

(b) sąlygos, kuriomis prieiga prie PSŠ 
sistemos suteikiama, įskaitant pateikiamos 
informacijos, susijusios su perleidžiamųjų 
vertybinių popierių ir pinigų rinkos
priemonėmis jų kūrimo etapu, 
konfidencialumą, nediskriminavimo ir 
skaidrumo principus, kuriais 
vadovaujamasi tarpuskaitos mokesčių, 
užstato reikalavimų srityse ir su portfelio 
sutikrinimu susijusius veiklos 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai per [xx] 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 620
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
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Akcijoms ir obligacijoms, kuriomis 
prekiaujama reguliuojamose rinkose, 

DPS ir OPS, taikoma tarpuskaitos 
prievolė

Reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS 
operatorius užtikrina, kad PSŠ atliktų 
visų akcijų ir obligacijų sandorių, kurie 
sudaromi reguliuojamoje rinkoje, DPS ir 
OPS, tarpuskaitą, jeigu PSŠ sutinka 
atlikti tokios finansinės priemonės 
tarpuskaitą.

Or. en


