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Pakeitimas 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
29 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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Pakeitimas 622
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 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 
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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 
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 623
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priešingai, negu mano Komisija, neribota prieiga pirmiausia padidintų sisteminę riziką 
biržos išvestinių finansinių priemonių sektoriuje. Pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto siekiama tarpusavio sąsajų ir skatinamas sistemiškai svarbios rinkos 
infrastruktūros susiskaidymas. Susiskaidymas gali daryti neigiamą poveikį priežiūrai, rizikos 
valdymui. Išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama biržoje, taikomos 
prieigos nuostatos lems šių rinkų susiskaidymą, kels pavojų kainos susidarymo mechanizmo 
atsparumui.

Pakeitimas 625
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 626
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8a 
straipsnio nuostatų, prekybos vieta, 
vadovaudamasi nediskriminavimo ir 
skaidrumo principais (be kita ko, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu), 
gavusi prašymą, bet kuriai PSŠ, kuriai 
išduotas leidimas arba kuri pripažįstama 

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8a 
straipsnio nuostatų, prekybos vieta, 
vadovaudamasi nediskriminavimo ir 
skaidrumo principais (be kita ko, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu), 
gavusi prašymą, bet kuriai PSŠ, kuriai 
išduotas leidimas arba kuri pripažįstama 
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pagal Reglamentą [.] (ERIR) ir kuri nori 
atlikti toje prekybos vietoje sudarytų
sandorių tarpuskaitą, teikia sandorių 
duomenų srautus. Šis reikalavimas 
netaikomas išvestinių finansinių priemonių 
sutartims, kurioms jau taikomos 
Reglamento [ERIR] 8a straipsnyje 
nustatytos prieigos prievolės.

pagal Reglamentą [.] (ERIR) ir kuri nori 
atlikti tarpuskaitą, teikia poprekybinių 
sandorių duomenų srautus, tačiau tik tais 
atvejais, kai kyla grėsmė sklandžiam ir 
tvarkingam finansų rinkų veikimui. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento [ERIR] 8a 
straipsnyje nustatytos prieigos prievolės.

Or. en

Pakeitimas 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8a 
straipsnio nuostatų, prekybos vieta, 
vadovaudamasi nediskriminavimo ir 
skaidrumo principais (be kita ko, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu), 
gavusi prašymą, bet kuriai PSŠ, kuriai 
išduotas leidimas arba kuri pripažįstama 
pagal Reglamentą [.] (ERIR) ir kuri nori 
atlikti toje prekybos vietoje sudarytų 
sandorių tarpuskaitą, teikia sandorių 
duomenų srautus. Šis reikalavimas 
netaikomas išvestinių finansinių priemonių 
sutartims, kurioms jau taikomos 
Reglamento [ERIR] 8a straipsnyje 
nustatytos prieigos prievolės.

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 8a 
straipsnio nuostatų, prekybos vieta, 
vadovaudamasi nediskriminavimo, 
objektyvumo ir skaidrumo principais (be 
kita ko, ir su prieiga susijusių mokesčių 
atžvilgiu), gavusi prašymą, bet kuriai PSŠ, 
kuriai išduotas leidimas arba kuri 
pripažįstama pagal Reglamentą [.] (ERIR) 
ir kuri nori atlikti toje prekybos vietoje 
sudarytų sandorių tarpuskaitą, teikia 
sandorių duomenų srautus, išskyrus 
atvejus, kai ši prieiga keltų aiškią ir didelę 
grėsmę sklandžiam ir tvarkingam 
prekybos vietos veikimui arba sisteminę 
riziką finansų rinkų veikimui. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento [ERIR] 8a 
straipsnyje nustatytos prieigos prievolės.

Or. en

Pakeitimas 628
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdama Reglamento [.] (ERIR) 
8a straipsnio nuostatų, prekybos vieta, 
vadovaudamasi nediskriminavimo ir 
skaidrumo principais (be kita ko, ir su 
prieiga susijusių mokesčių atžvilgiu), 
gavusi prašymą, bet kuriai PSŠ, kuriai 
išduotas leidimas arba kuri pripažįstama 
pagal Reglamentą [.] (ERIR) ir kuri nori 
atlikti toje prekybos vietoje sudarytų 
sandorių tarpuskaitą, teikia sandorių 
duomenų srautus. Šis reikalavimas 
netaikomas išvestinių finansinių priemonių 
sutartims, kurioms jau taikomos 
Reglamento [ERIR] 8a straipsnyje
nustatytos prieigos prievolės.

1. Nepažeisdama Reglamento (ES) Nr. 
.../... [ERIR] 8 straipsnio nuostatų, 
prekybos vieta, vadovaudamasi 
nediskriminavimo ir skaidrumo principais 
(be kita ko, ir su prieiga susijusių mokesčių 
atžvilgiu), gavusi prašymą, bet kuriai PSŠ, 
kuriai išduotas leidimas arba kuri 
pripažįstama pagal Reglamentą [.] (ERIR) 
ir kuri nori atlikti toje prekybos vietoje 
sudarytų sandorių tarpuskaitą, teikia 
sandorių duomenų srautus. Šis 
reikalavimas netaikomas išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurioms 
jau taikomos Reglamento (ES) Nr. .../... 
[ERIR] 8 straipsnyje nustatytos prieigos 
prievolės.

Or. en

Pakeitimas 629
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. PSŠ, kuri jau turi dominuojančią 
tarpuskaitos verslo padėtį Europos ar 
trečiosios šalies rinkoje, negali naudotis 
29 straipsnio 1 dalyje nustatyta prieigos 
prie prekybos vietų teise savo padėčiai 
įtvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Dominuojančią padėtį turintys rinkos dalyviai gali piktnaudžiauti prieigos teise savo padėčiai 
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įtvirtinti ir konkurentams pašalinti. Nuostatos, kuria neutralizuojamas šis neigiamas poveikis, 
itin reikia išvestinėms finansinėms priemonėms, nes rinkoje įsitvirtinusios tarpuskaitos 
įstaigos gali būti labai patrauklios produktams, kuriais prekiaujama naujai sukurtose arba 
mažesnėse prekybos vietose, ir neleisti jiems atsiskirti. Be šios nuostatos išvestinių finansinių 
priemonių tarpuskaitos srityje neįmanoma konkurencija.

</Amend>

Pakeitimas 630
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą prieigą 
prie išvestinių finansinių priemonių, 
kurios nėra Reglamente [.] (ERIR) 
reglamentuojamos nebiržinės išvestinės 
finansinės priemonės, sandorių duomenų 
srautų privalo suteikti tik prekybos vietos, 
kuriose vyksta daugiau kaip 10 proc. 
bendros Europos prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad organizuotose vietose vykdomai prekybai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
rinkos dalyviai galėtų pasirinkti tarpuskaitos įstaigas ir prekybos vietas. Nepaisant to, 
siekiant užtikrinti, kad tikrai būtų įmanoma konkurencija ir inovacijos, prieigos nuostatos 
turėtų būti taikomos tik toms prekybos vietoms, kuriose jau susiformavo nepertraukiama 
prekyba. Svarbiausia, pareiga teikti sandorių duomenų srautus turėtų būti netaikoma 
naujiems rinkos dalyviams, kol jie pasieks tam tikrą rinkos dydį.

Pakeitimas 631
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą prieigą 
prie išvestinių finansinių priemonių, 
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kurios nėra nebiržinės išvestinės 
finansinės priemonės, sandorių duomenų 
srautų privalo suteikti tik prekybos vietos, 
kuriose vyksta daugiau kaip 10 proc. 
bendros Europos prekybos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 633
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai prekybos vieta atsisako pagal 3 
dalį suteikti prieigą prie PSŠ, ji apie tai 
praneša savo kompetentingai institucijai, 
kuri patikrina sprendimą siekdama 
užtikrinti, kad jis atitiktų 1 ir 3 dalis.
Jeigu kompetentinga institucija 
nusprendžia, kad prekybos vieta nesilaikė 
1 ir 3 dalių nuostatų, ji apie savo 
sprendimą praneša prekybos vietai, PSŠ ir 
kompetentingai PSŠ institucijai ir nurodo 
prekybos vietai per tris mėnesius prieigą 
suteikti.

Or. en
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Pakeitimas 635
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas.

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas. PSŠ 
prieiga prie prekybos vietos nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių sandorių 
duomenų srautų suteikiama remiantis 
Reglamento [.] (ERIR) nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad ERIR tekste nebiržinės išvestinės finansinės priemonės dėl ypatingo jų 
pobūdžio reglamentuojamos atskirai. Kiti finansiniai produktai, ypač išvestinės finansinės 
priemonės, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turėtų būti įtraukti į 
Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRR) prieigos teisių nuostatų taikymo sritį.

Pakeitimas 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
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tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas.

tik jeigu suteikta prieiga keltų aiškią ir 
didelę grėsmę sklandžiam ir tvarkingam 
prekybos vietos veikimui arba sisteminę 
riziką finansų rinkų veikimui, arba 
kitomis panašiomis sąlygomis, kurias 
pagal 6 dalį patvirtina Komisija. Toks 
sprendimas turi būti grindžiamas išsamia 
rizikos analize, atsižvelgiant į tai, kad 
ERIR suinteresuotosioms šalims 
nedraudžiama dėl sąveikos nuosavybės 
vertybinių popierių, išvestinių finansinių 
priemonių ar kitų priemonių atžvilgiu 
susitarti dvišališkai. Jeigu kompetentinga 
institucija atsisako suteikti prieigą, per du 
mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto prašymo 
gavimo ji paskelbia atitinkamą sprendimą 
ir pateikia išsamias tokio sprendimo 
priežastis prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant 
įrodymus, kuriais tas sprendimas pagrįstas.

Or. en

Pakeitimas 637
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas.

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui
arba šia prieiga būtų įtvirtinta PSŠ, kuri 
jau turi didelę Europos tarpuskaitos 
verslo rinkos dalį, padėtis. Jeigu 
kompetentinga institucija atsisako suteikti 
prieigą, per du mėnesius nuo 2 dalyje 
nurodyto prašymo gavimo ji paskelbia 
atitinkamą sprendimą ir pateikia išsamias 
tokio sprendimo priežastis PSŠ ir prekybos 
vietai, įskaitant įrodymus, kuriais tas 
sprendimas pagrįstas. PSŠ prieigos prie 
prekybos vietos nebiržinių išvestinių 
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finansinių priemonių sandorių duomenų 
srautų teisė suteikiama remiantis 
Reglamento [.] (ERIR) nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad organizuotose vietose vykdomai prekybai finansinėmis priemonėmis, ypač 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, rinkos dalyviai galėtų pasirinkti tarpuskaitos įstaigas 
ir prekybos vietas. Nepaisant to, siekiant užtikrinti, kad tikrai būtų įmanoma konkurencija ir 
inovacijos, prieigos nuostatomis neturėtų būti įtvirtinta didelė rinkos dalis ir sustiprinta 
dominuojančių rinkos dalyvių padėtis.

Pakeitimas 638
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir 
pateikia išsamias tokio sprendimo 
priežastis prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant 
įrodymus, kuriais tas sprendimas 
pagrįstas.

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
neišvestinių finansinių priemonių 
sandorių duomenų srautų, tik jeigu 
suteikta prieiga keltų grėsmę sklandžiam ar 
tvarkingam rinkų veikimui. Kai atliekami 
išvestinių finansinių priemonių sandoriai, 
PSŠ prieiga prie prekybos vietos 
suteikiama tik tuo atveju, jei tokiai 
prieigai nebūtinas sąveikumas ir dėl 
prieigos nekyla grėsmė sklandžiam ir 
tvarkingam rinkų veikimui, visų pirma dėl 
likvidumo susiskaidymo, o prekybos vieta 
yra įdiegusi tinkamą tokio susiskaidymo 
prevencijos mechanizmą.
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir 
pateikia išsamias tokio sprendimo 
priežastis prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant 
įrodymus, kuriais tas sprendimas 
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pagrįstas.

Or. en

Pakeitimas 639
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas.

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
finansinių priemonių, kurios nėra 
nebiržinės išvestinės finansinės 
priemonės, sandorių duomenų srautų, tik 
jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas. PSŠ 
prieiga prie prekybos vietos nebiržinių 
išvestinių finansinių priemonių sandorių 
duomenų srautų suteikiama remiantis 
Reglamento [.] (ERIR) nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 640
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 

4. Kai atliekami perleidžiamųjų vertybinių 
popierių ir pinigų rinkos priemonių 
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PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir 
pateikia išsamias tokio sprendimo 
priežastis prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant 
įrodymus, kuriais tas sprendimas 
pagrįstas.

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. 
Kitų priemonių atveju dėl prieigos prie 
prekybos vietos sprendžia kompetentinga 
institucija, vadovaudamasi šiais 
kriterijais:

i) likvidumo susiskaidymu,
ii) veiklos rizika ir sudėtingumu,
iii) prieigą prie prekybos vietos einamuoju 
metu turinčių PSŠ skaičiumi,
iv) galimu poveikiu sklandžiam ir 
tvarkingam rinkos veikimui.
Su prekybos vieta susijusi kompetentinga 
institucija sprendimą priima per 2 
mėnesius nuo PSŠ prašymo ir pranešimo 
apie tikslinę rinką, kurį gavus prašymą 
reikia pateikti per mėnesį, gavimo. Apie 
sprendimą pranešama prekybos vietai, 
PSŠ ir EVPRI.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu prieigą prie prekybos vietos turės per daug PSŠ, padidės sisteminis veiklos 
sudėtingumas, o dėl likvidumo susiskaidymo gali padidėti bendras rizikos lygis, be to, kuo 
daugiau PSŠ prisijungia prie prekybos vietos, tuo mažiau masto ekonomijos tenka klientams 
ir institucijoms. Siūlomos procedūros padės pasirinkti aktualiausias sąsajas su kiekviena 
prekybos platforma.

Pakeitimas 641
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 4. Su prekybos vieta susijusi 
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kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas.

kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui. 
Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas. PSŠ 
prieiga prie prekybos vietos išvestinių 
finansinių priemonių, kurios nėra 
nebiržinės išvestinės finansinės 
priemonės, sandorių duomenų srautų 
suteikiama tik tuo atveju, jei atitinkamos 
kompetentingos institucijos yra 
įsitikinusios, kad sąveikos tvarka nekels 
pavojaus tarpuskaitos procesų stabilumui 
ir patikimumui. PSŠ prieiga prie prekybos 
vietos nebiržinių išvestinių finansinių 
priemonių sandorių duomenų srautų 
suteikiama remiantis Reglamento [.] 
(ERIR) nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 642
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu kompetentingos institucijos 
nesutaria, EVPRI kompetentingų 
institucijų ginčus sprendžia 
vadovaudamasi Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 19 straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu prieigos tvarka suderinama su ERIR – EVPRI suteikiami įgaliojimai 
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privalomai tarpininkauti sprendžiant kompetentingų institucijų ginčus. Šiuo klausimu tai ypač 
svarbu, nes kai kurie kriterijai yra subjektyvaus pobūdžio.

Pakeitimas 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai PSŠ ir prekybos vieta yra 
skirtingose valstybėse narėse, su prekybos 
vieta susijusi kompetentinga institucija, 
prieš priimdama sprendimą nesuteikti 
PSŠ prieigos pagal 3a ir 4 dalis, 
konsultuojasi su PSŠ kompetentinga 
institucija, jai raštu pateikdama visus 
sprendimo motyvus. Kai su PSŠ susijusi 
kompetentinga institucija nesutinka su 
prekybos vietos kompetentingos 
institucijos sprendimu, priimtu remiantis 
3a arba 4 dalimis, bet kuri kompetentinga 
institucija gali klausimą perduoti EVPRI, 
kuri gali imtis veiksmų vadovaudamasi 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 
straipsniu jai suteiktais įgaliojimais.

Or. en

Pakeitimas 644
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Trečiojoje šalyje įsisteigusi PSŠ gali 
prašyti suteikti prieigą prie Sąjungoje 
įsisteigusios prekybos vietos, jeigu ta PSŠ 
pripažįstama pagal Reglamento [ERIR] 23 
straipsnį, o trečiosios šalies teisinėje 
sistemoje numatytas veiksmingas 

5. Trečiojoje šalyje įsisteigusi PSŠ gali 
prašyti suteikti prieigą prie Sąjungoje 
įsisteigusios prekybos vietos, jeigu ta PSŠ 
pripažįstama pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../... [ERIR] 25 straipsnį, o trečiosios 
šalies teisinėje sistemoje numatytas 
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lygiavertis PSŠ, kurioms pagal Reglamentą 
[ERIR] suteiktas leidimas naudotis toje 
trečiojoje šalyje įsisteigusiomis prekybos 
vietomis, pripažinimas.

veiksmingas lygiavertis PSŠ, kurioms 
pagal Reglamentą [ERIR] suteiktas 
leidimas naudotis toje trečiojoje šalyje 
įsisteigusiomis prekybos vietomis, 
pripažinimas.

Or. en

Pakeitimas 645
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnio nuostatas priima priemones, 
kuriomis priemonių, kurios nėra 
nebiržinės išvestinės finansinės 
priemonės, atžvilgiu nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad ERIR tekste nebiržinės išvestinės finansinės priemonės dėl ypatingo jų 
pobūdžio reglamentuojamos atskirai. Kiti finansiniai produktai, ypač išvestinės finansinės 
priemonės, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turėtų būti įtraukti į FPRR 
prieigos teisių nuostatų taikymo sritį. Siekiant užtikrinti, kad dominuojančios padėties, kurią 
reikia panaikinti, koncepcija Europoje būtų kuo greičiau ir nuosekliau įgyvendinta, reikėtų ją 
aiškiau išdėstyti.

Pakeitimas 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\901887LT.doc 19/121 PE489.478v01-00

LT

kuriomis nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 647
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) sąlygos, kuriomis prekybos vieta gali 
atsisakyti suteikti prieigą, tačiau tik tais 
atvejais, kai ši prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui 
arba padidintų sisteminę riziką;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu prieigos tvarka suderinama su ERIR – EVPRI suteikiami įgaliojimai 
privalomai tarpininkauti sprendžiant kompetentingų institucijų ginčus. Šiuo klausimu tai ypač 
svarbu, nes kai kurie kriterijai yra subjektyvaus pobūdžio.

Pakeitimas 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) skaidrios, objektyvios, proporcingos ir 
nediskriminacinės sąlygos, kuriomis 
prekybos vieta gali atsisakyti suteikti 
prieigą, įskaitant sąlygas, susijusias su 
sandorių apimtimi, vartotojų skaičiumi ar 
kitais veiksniais, dėl kurių kyla pernelyg 
didelė rizika, įskaitant grėsmę sklandžiam 
ir tvarkingam rinkų veikimui;

Or. en
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Pakeitimas 649
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) sąlygos, kuriomis prekybos vieta gali 
atsisakyti suteikti prieigą, apimančios
sąlygas, susijusias su sandorių apimtimi, 
vartotojų skaičiumi ar kitais veiksniais, dėl 
kurių kyla pernelyg didelė rizika;

Or. en

Pakeitimas 650
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) sąlygos, kuriomis prekybos vieta gali 
atsisakyti suteikti prieigą prie priemonių, 
kurios nėra nebiržinės išvestinės 
finansinės priemonės, sandorių duomenų 
srautų, įskaitant sąlygas, susijusias su 
sandorių apimtimi, vartotojų skaičiumi ar 
kitais veiksniais, dėl kurių kyla pernelyg 
didelė rizika;

Or. en

Pakeitimas 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sąlygos, kuriomis prieiga prie prekybos 
vietos sistemos suteikiama, įskaitant 
pateikiamos informacijos, susijusios su 
finansinėmis priemonėmis jų kūrimo etapu, 
konfidencialumą, nediskriminavimo ir 
skaidrumo principus, kuriais 
vadovaujamasi su prieiga susijusių 
mokesčių srityje.

(b) sąlygos, kuriomis prieiga prie prekybos 
vietos sistemos suteikiama, įskaitant 
klientų paklausą ir saugos kriterijus, 
pakankamas likvidumo susiskaidymo 
valdymo priemones, sąveikos tvarkos 
reikalingumą, pateikiamos informacijos, 
susijusios su finansinėmis priemonėmis jų 
kūrimo etapu, konfidencialumą, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principus, 
kuriais vadovaujamasi su prieiga susijusių 
mokesčių srityje.

Or. en

Pagrindimas

Kai reikia nustatyti sąveikos tvarką arba kai likvidumas susiskaidęs ir taikomos atitinkamos 
priemonės, tai turėtų būti įtraukta į prieigos sąlygas.

Pakeitimas 652
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kas pagal 29 straipsnio 1a dalį 
(naują) būtų laikoma dominuojančia 
tarpuskaitos verslo padėtimi Europoje ar 
trečiojoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas: Turi būti aišku, kad ERIR tekste nebiržinės išvestinės finansinės priemonės dėl 
ypatingo jų pobūdžio reglamentuojamos atskirai. Kiti finansiniai produktai, ypač išvestinės 
finansinės priemonės, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turėtų būti 
įtraukti į FPRR prieigos teisių nuostatų taikymo sritį. Siekiant užtikrinti, kad dominuojančios 
padėties, kurią reikia panaikinti, koncepcija Europoje būtų kuo greičiau ir nuosekliau 
įgyvendinta, reikėtų ją aiškiau išdėstyti.
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Pakeitimas 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tą techninių reguliavimo 
standartų projektą Komisijai pateikia per 
[xx] mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 654
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kas būtų laikoma grėsme sklandžiam 
ar tvarkingam rinkų veikimui, kuria 
kompetentingos institucijos galėtų pagrįsti 
pagal 29 straipsnio 4 dalį priimtą 
sprendimą nesuteikti prieigos.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškios sąvokos, kas būtų laikoma grėsme sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui 
ir kas būtų laikoma didele Europos tarpuskaitos verslo rinkos dalimi.

Pakeitimas 655
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) kas pagal 29 straipsnio 4 dalį būtų 
laikoma didele tarpuskaitos verslo rinkos 
dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškios sąvokos, kas būtų laikoma grėsme sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui 
ir kas būtų laikoma didele Europos tarpuskaitos verslo rinkos dalimi.

Pakeitimas 656
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektą, juose 
nurodydama išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms dar netaikomos 
Reglamento (ES) Nr. .../... [ERIR] 8 
straipsnyje nustatytos prieigos prievolės, 
likvidumo susiskaidymo sąvoką. Šiame 
techninių reguliavimo standartų projekte, 
kiek įmanoma, atsižvelgiama į techninius 
reguliavimo standartus, kuriuos pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../... [ERIR] 8 
straipsnio 5 dalį priima Komisija. EVPRI 
tą techninių reguliavimo standartų 
projektą Komisijai pateikia iki ...*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

Or. en



PE489.478v01-00 24/121 AM\901887LT.doc

LT

Pakeitimas 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 658
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES teisės praktikoje pripažįstama ir sukuriama sąžininga gaires sukūrusių įstaigų intelektinės 
nuosavybės teisių įgyvendinimo ir licencijavimo sistema. Šios nuostatos neatitinka tos 
praktikos ir bus veiksnys, atgrasantis nuo būsimų inovacijų ir investicijų. Todėl jas reikėtų 
išbraukti. Šiuo konkrečiu klausimu bent jau verta pradėti diskusiją.

Pakeitimas 659
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Pakeitimas 660
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 661
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai finansinės priemonės vertė 
apskaičiuojama atsižvelgiant į lyginamąjį 
indeksą, asmuo, turintis to lyginamojo 
indekso nuosavybės teises, užtikrina, kad 
PSŠ ir prekybos vietos galėtų prekybos ir 
tarpuskaitos tikslais nediskriminuojamos 
gauti prieigą prie:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 662
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai finansinės priemonės vertė 
apskaičiuojama atsižvelgiant į lyginamąjį 
indeksą, asmuo, turintis to lyginamojo 
indekso nuosavybės teises, užtikrina, kad 
PSŠ ir prekybos vietos galėtų prekybos ir
tarpuskaitos tikslais nediskriminuojamos 
gauti prieigą prie:

Kai finansinės priemonės vertė 
apskaičiuojama atsižvelgiant į lyginamąjį 
indeksą, asmuo, turintis to lyginamojo 
indekso nuosavybės teises, užtikrina, kad 
PSŠ ir prekybos vietos galėtų su prekybos 
vietos verslo vykdymu arba su tarpuskaita 
susijusių paslaugų teikimo klientams
tikslais nediskriminuojamos gauti prieigą 
prie:

Or. en

Pagrindimas

Daugelio prekybos vietų verslą vykdo investicinės įmonės, galinčios arba pageidaujančios 
prekiauti priemonėmis, kurioms lyginamasis indeksas aktualus siekiant nieko bendra su 
prekybos vietos verslo vykdymu neturinčių tikslų. Sąžininga apriboti lyginamojo indekso 
savininkų (kurių daugelis patys nėra tarpuskaitos įstaigos ar prekybos vietos verslo 
vykdytojai) pareigas, kad informacija būtų teikiama ir licencijos išduodamos tik FPRR 
aktualiems naudojimo tikslams.
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Pakeitimas 663
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai finansinės priemonės vertė 
apskaičiuojama atsižvelgiant į lyginamąjį 
indeksą, asmuo, turintis to lyginamojo 
indekso nuosavybės teises, užtikrina, kad 
PSŠ ir prekybos vietos galėtų prekybos ir 
tarpuskaitos tikslais nediskriminuojamos 
gauti prieigą prie:

Kai produkto ar finansinės priemonės 
vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į 
lyginamąjį indeksą, asmuo, turintis to 
lyginamojo indekso nuosavybės teises, 
užtikrina, kad PSŠ ir prekybos vietos 
galėtų prekybos ir tarpuskaitos tikslais 
nediskriminuojamos gauti prieigą prie:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiau išdėstoma informacija.

Pakeitimas 664
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) susijusių kainų ir duomenų srautų ir 
informacijos apie to lyginamojo indekso 
struktūrą, rengimo metodiką ir kainų 
nustatymą; ir

(a) susijusių kainų ir duomenų srautų ir, 
kiek tai reikalinga ir jeigu nepažeidžiami 
konfidencialumo įsipareigojimai 
trečiosioms šalims, informacijos apie to 
lyginamojo indekso struktūrą, elementarią 
rengimo metodiką ir kainų nustatymą; ir

Or. en

Pagrindimas

Tam tikra informacija gaunama iš konfidencialių šaltinių ir nederėtų jos perduoti toliau.

Pakeitimas 665
Olle Schmidt
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ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) licencijų. (b) tinkamų, neišimtinių licencijų naudoti 
lyginamąjį indeksą atitinkamų produktų 
ar finansinių priemonių prekybai ir (arba) 
tarpuskaitai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme vartojama geresnė lyginamojo indekso apibrėžtis, o Komisijos formuluotė 
sustiprinama – nurodomos sąlygos, kurios turėtų būti taikomos lyginamųjų indeksų 
licencijoms.

Pakeitimas 666
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) licencijų. (b) licencijų naudoti 1 dalies a punkte 
nurodytą informaciją, pakankamą 
siekiant teikti paslaugas klientams, 
susijusias su prekybos vietos verslo 
vykdymu ar tarpuskaita.

Or. en

Pakeitimas 667
Sharon Bowles

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

(b) licencijų. (b) tinkamų, neišimtinių licencijų naudoti 
lyginamąjį indeksą atitinkamų produktų 
ar finansinių priemonių prekybai ir (arba) 
tarpuskaitai, jeigu MVĮ taikomas deramo 
proporcingumo principas ir keliami 
daliniai reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu licencijos nėra diskriminacinės, jos turėtų būti ne įvardytos, o tiesiog tinkamos. MVĮ 
kartais taikomos lengvesnės sąlygos arba joms reikia tik dalinės informacijos.

Pakeitimas 668
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
tinkamomis prekybos sąlygomis 
suteikiama per tris mėnesius nuo PSŠ arba 
prekybos vietos prašymo pateikimo ir, bet 
kuriuo atveju, ne didesne nei mažiausia 
kaina, už kurią kitai PSŠ, prekybos vietai 
ar susijusiam asmeniui suteikiama prieiga 
prie lyginamojo indekso arba išduodama 
intelektinės nuosavybės teisių licencija 
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
tinkamomis prekybos sąlygomis 
suteikiama per tris mėnesius nuo PSŠ arba 
prekybos vietos prašymo pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 669
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
tinkamomis prekybos sąlygomis 
suteikiama per tris mėnesius nuo PSŠ arba 
prekybos vietos prašymo pateikimo ir, bet 
kuriuo atveju, ne didesne nei mažiausia 
kaina, už kurią kitai PSŠ, prekybos vietai 
ar susijusiam asmeniui suteikiama prieiga 
prie lyginamojo indekso arba išduodama 
intelektinės nuosavybės teisių licencija 
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
ir neišimtinėmis licencijomis 
sąžiningomis, tinkamomis, 
nediskriminacinėmis prekybos sąlygomis 
suteikiama per tris mėnesius nuo PSŠ arba 
prekybos vietos prašymo pateikimo, be to, 
minėtosios prekybos sąlygos neturi būti 
labiau apsunkinančios negu sąlygos,
kuriomis kitai PSŠ, prekybos vietai ar 
susijusiam asmeniui suteikiama prieiga 
prie lyginamojo indekso arba išduodama jo 
intelektinės nuosavybės teisių licencija 
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu sustiprinama Komisijos formuluotė siekiant parodyti, kad licencijos turėtų būti 
suteikiamos prekybos sąlygomis (t. y. jos nebus nemokamos). Naujajame tekste teigiama: 
„minėtosios prekybos sąlygos turi nebūti labiau apsunkinančios negu...“. Taip paliekama 
galimybė taikyti „nuolaidas dėl kiekio“ ir kt.

Pakeitimas 670
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
tinkamomis prekybos sąlygomis 
suteikiama per tris mėnesius nuo PSŠ arba 
prekybos vietos prašymo pateikimo ir, bet 
kuriuo atveju, ne didesne nei mažiausia 
kaina, už kurią kitai PSŠ, prekybos vietai 
ar susijusiam asmeniui suteikiama prieiga 
prie lyginamojo indekso arba išduodama 
intelektinės nuosavybės teisių licencija 
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

Licencija, apimanti galimybę susipažinti 
su tokia informacija, tinkamomis prekybos 
sąlygomis suteikiama per tris mėnesius nuo 
PSŠ arba prekybos vietos prašymo 
pateikimo ir bet kuriuo atveju visoms 
finansinėms priemonėms, kuriomis 
prekiaujama ta pačia valiuta, taikant 
tokią kainos struktūrą, kad visos PSŠ ir 
prekybos vietos toje pačioje laiko zonoje 
turėtų panašias sąlygas.

Prašymą suteikti licenciją lyginamojo 
indekso nuosavybės teises turintis asmuo 
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gali atmesti daugiausia penkeriems 
metams po to, kai PSŠ, prekybos vieta 
arba su jais susijęs asmuo pirmą kartą 
pradeda prekiauti ir naudoti tarpuskaitą 
remdamasis tuo lyginamuoju indeksu.
Jeigu PSŠ, prekybos vieta ar su jomis 
susijęs subjektas negavo lyginamojo 
indekso teikėjo licencijos, jie negali 
prekybai ir tarpuskaitai teikti jokio 
finansinio produkto.

Or. en

Pakeitimas 671
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
tinkamomis prekybos sąlygomis
suteikiama per tris mėnesius nuo PSŠ arba 
prekybos vietos prašymo pateikimo ir, bet 
kuriuo atveju, ne didesne nei mažiausia 
kaina, už kurią kitai PSŠ, prekybos vietai 
ar susijusiam asmeniui suteikiama prieiga 
prie lyginamojo indekso arba išduodama 
intelektinės nuosavybės teisių licencija
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

Galimybė susipažinti su tokia informacija, 
įskaitant licencijas, suteikiama per tris 
mėnesius nuo PSŠ arba prekybos vietos 
prašymo pateikimo taikant tą pačią kainos 
struktūrą, kuri buvo taikoma kitai PSŠ, 
prekybos vietai ar susijusiam asmeniui 
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

Or. en

Pakeitimas 672
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
tinkamomis prekybos sąlygomis 

Galimybė susipažinti su tokia informacija 
ir neišimtinėmis licencijomis 
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suteikiama per tris mėnesius nuo PSŠ arba 
prekybos vietos prašymo pateikimo ir, bet 
kuriuo atveju, ne didesne nei mažiausia 
kaina, už kurią kitai PSŠ, prekybos vietai 
ar susijusiam asmeniui suteikiama prieiga 
prie lyginamojo indekso arba išduodama 
intelektinės nuosavybės teisių licencija 
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

sąžiningomis, tinkamomis, 
nediskriminacinėmis, tarpusavyje 
nesusijusioms šalims būdingomis
prekybos sąlygomis suteikiama per tris 
mėnesius nuo PSŠ arba prekybos vietos 
prašymo pateikimo, be to, minėtosios 
prekybos sąlygos neturi būti labiau 
apsunkinančios negu sąlygos, kuriomis
kitai PSŠ, prekybos vietai ar susijusiam 
asmeniui suteikiama prieiga prie 
lyginamojo indekso arba išduodama jo 
intelektinės nuosavybės teisių licencija 
tarpuskaitos ir prekybos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu licencijos nėra diskriminacinės, jos turėtų būti ne įvardytos, o tiesiog tinkamos. MVĮ 
kartais taikomos lengvesnės sąlygos arba joms reikia tik dalinės informacijos.

Pakeitimas 673
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nė vienai PSŠ, prekybos vietai ar 
susijusiam subjektui negalima sudaryti 
susitarimo su lyginamojo indekso teikėju, 
kurį sudarius:

2. Nė vienai ES veikiančiai PSŠ, prekybos 
vietai ar susijusiam subjektui negalima 
sudaryti ar būti sudarius susitarimo su 
lyginamojo indekso teikėju, kurį sudarius:

Or. en

Pagrindimas

30 straipsnyje turėtų būti aiškiau nurodyta jurisdikcinė jo aprėptis. Pagal dabartinę 
formuluotę galima daryti prielaidą, kad ji bus taikoma tik ES PSŠ, prekybos vietoms ir kitiems 
su jomis susijusiems subjektams. Siūloma pakeista 30 straipsnio 2 dalies formuluote siekiama 
aiškiau išdėstyti tam tikras dėl dvigubo neiginio galinčias kelti painiavą frazes, taip pat 
aiškiau išdėstyti jurisdikcijos ir atgalinio taikymo aspektus.
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Pakeitimas 674
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kita PSŠ ar prekybos vieta negalėtų 
susipažinti su tokia informacija ar 
pasinaudoti 1 dalyje nurodytomis teisėmis; 
arba

(a) kita PSŠ ar prekybos vieta negalėtų ar 
negali susipažinti su tokia informacija ar 
pasinaudoti 1 dalyje nurodytomis teisėmis; 
arba

Or. en

Pagrindimas

30 straipsnyje turėtų būti aiškiau nurodyta jurisdikcinė jo aprėptis. Pagal dabartinę 
formuluotę galima daryti prielaidą, kad ji bus taikoma tik ES PSŠ, prekybos vietoms ir kitiems 
su jomis susijusiems subjektams. Siūloma pakeista 30 straipsnio 2 dalies formuluote siekiama 
aiškiau išdėstyti tam tikras dėl dvigubo neiginio galinčias kelti painiavą frazes, taip pat 
aiškiau išdėstyti jurisdikcijos ir atgalinio taikymo aspektus.

Pakeitimas 675
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kita PSŠ arba prekybos vieta galėtų 
susipažinti tokia informacija ar pasinaudoti 
1 dalyje nurodytomis teisėmis ne tokiomis 
palankiomis sąlygomis, kurios buvo 
suteiktos ankstesnei PSŠ ar prekybos 
vietai.

(b) kita PSŠ arba prekybos vieta galėtų ar 
gali susipažinti tokia informacija ar 
pasinaudoti 1 dalyje nurodytomis teisėmis 
ne tokiomis palankiomis sąlygomis, kurios 
buvo suteiktos ankstesnei PSŠ ar prekybos 
vietai.

Or. en

Pagrindimas

30 straipsnyje turėtų būti aiškiau nurodyta jurisdikcinė jo aprėptis. Pagal dabartinę 
formuluotę galima daryti prielaidą, kad ji bus taikoma tik ES PSŠ, prekybos vietoms ir kitiems 
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su jomis susijusiems subjektams. Siūloma pakeista 30 straipsnio 2 dalies formuluote siekiama 
aiškiau išdėstyti tam tikras dėl dvigubo neiginio galinčias kelti painiavą frazes, taip pat 
aiškiau išdėstyti jurisdikcijos ir atgalinio taikymo aspektus.

Pakeitimas 676
Sharon Bowles

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Komisijai galima pateikti prašymą 
suteikti riboto laikotarpio licenciją, 
atidedant kai kurių neišimtinių kriterijų 
taikymą, kad būtų galima išbandyti naują 
indeksą.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant indeksą gali būti nepriimtina licencijavimą pradėti iš karto arba prieš indeksui 
tampant lyginamuoju. Tai turėtų būti daroma kiekvienu konkrečiu atveju.

</Amend>

Pakeitimas 677
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) naudojimo būdai, kuriems 
suteikiamos 1 dalies b punkte nurodytos 
licencijos;

Or. en

Pakeitimas 678
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sąlygos, kuriomis prieiga suteikiama, 
įskaitant pateiktos informacijos 
konfidencialumą.

(b) sąlygos, kuriomis prieiga ir licencijos 
suteikiamos, įskaitant pateiktos 
informacijos konfidencialumą ir reikiamo 
pobūdžio sąžiningas, prieinamas, 
nediskriminacines sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad 30 straipsnio 3 dalyje būtų nurodyti visi aktualūs aspektai, joje turėtų 
būti konkrečiai reikalaujama, kad Komisijos deleguotaisiais aktais būtų išdėstyti licencijoms 
ir prieigai prie informacijos suteikti taikomų sąlygų aspektai.

</Amend>

Pakeitimas 679
Sharon Bowles

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) procedūra, kuria reikia vadovautis, 
kai PSŠ ar prekybos vieta per tris 
mėnesius atsisako suteikti licenciją;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu PSŠ nesileidžia į derybas, turi būti taikoma kokia nors procedūra.

Pakeitimas 680
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)



PE489.478v01-00 36/121 AM\901887LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) riboto laikotarpio licencijos, 
išduodamos naujam indeksui išbandyti, 
bendros sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Kai indeksas kuriamas, licencijavimas gali būti per ankstyvas, tačiau turėtų būti nurodyta, 
kaip veiks išimtis.

Pakeitimas 681
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 a straipsnis
Vadovaudamasi Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 9 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis, EVPRI stebi investicinius 
produktus, įskaitant struktūrizuotus 
indėlius ir finansines priemones, kurie 
pateikiami rinkai, platinami arba 
parduodami Europos Sąjungoje. Todėl 
EVPRI iki * nuosekliai ištiria produktus, 
kurie pateikiami rinkai, platinami arba 
parduodami ES. Jeigu per šį tyrimą 
paaiškėja, kad produktas neatitinka šio 
reglamento 31a straipsnyje apibrėžtų 
kriterijų, šis produktas Europos Sąjungoje 
rinkai neteikiamas, neplatinamas ir 
neparduodamas.
EVPRI turi ištirti bet kokį naują 
produktą, kuris nebuvo teikiamas rinkai, 
platinamas ar parduodamas Europos 
Sąjungoje 12 mėnesių laikotarpiu iki šio 
reglamento įsigaliojimo, ir šis produktas 
gali būti teikiamas rinkai, platinamas ar 
parduodamas ES tik tuo atveju, jei jis 
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atitinka šio reglamento 31a straipsnyje 
apibrėžtus kriterijus.
Finansiniai produktai, kurie buvo pateikti 
rinkai, platinami ar parduodami Europos 
Sąjungoje prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui, tačiau ne vėliau kaip likus 
12 mėnesių iki jo įsigaliojimo, gali būti 
toliau teikiami rinkai, platinami ar 
parduodami, kol EVPRI ištirs, ar jie 
atitinka registravimo kriterijus.
Finansinių produktų, kuriais buvo 
prekiaujama prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui, tyrimas turėtų būti baigtas 
iki *.
_____________
* OL įrašyti datą: 24 mėnesiai nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skatinti finansų rinkas grįžti prie pagrindinės savo funkcijos: būti naudingoms 
realiajai ekonomikai neprisiimant nereikalingos didelės rizikos. Siekiant tai užtikrinti, 
finansiniams produktams išduodamas leidimas.

Pakeitimas 682
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI įgaliojimai laikinai įsikišti EVPRI įgaliojimai įsikišti

Or. en

Pakeitimas 683
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI įgaliojimai laikinai įsikišti EVPRI intervencijos įgaliojimai

Or. en

Pakeitimas 684
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai įsitikinusi, kad 2 ir 3 dalyse 
nustatytos sąlygos patenkintos, EVPRI 
gali, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 9 straipsnio 5 dalimi, Sąjungoje 
laikinai uždrausti arba apriboti:

Išimtinėmis aplinkybėmis, kai nacionalinė 
reguliavimo institucija nesiėmė veiksmų, 
ir būdama tinkamai įsitikinusi, kad 2 ir 3 
dalyse nustatytos sąlygos patenkintos, 
EVPRI gali, vadovaudamasi Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 9 straipsnio 5 dalimi, 
Sąjungoje laikinai uždrausti arba apriboti:

Or. en

Pakeitimas 685
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikrų finansinių priemonių arba 
tam tikrų savybių turinčių finansinių 
priemonių rinkodarą, platinimą arba 
pardavimą; arba

(a) bet kurių [naujosios FPRD] 1 priedo C 
skirsnyje išvardytų finansinių priemonių 
rinkodarą, platinimą arba pardavimą; arba

Or. en
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Pagrindimas

Tekste minimos tam tikros finansinės priemonės ir finansinės veiklos tipai ar praktika, tad 
reikia papildomo teisinio aiškumo. Formuluotė „tam tikrų“ turėtų būti susiaurinta finansines 
priemones aiškiai susiejant su FPRD I priedo C skirsnyje išvardytomis investicijomis.

Pakeitimas 686
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tam tikros rūšies finansinę veiklą ar 
įprastą praktiką.

(b) tam tikros rūšies finansinę veiklą ar 
įprastą praktiką. Ne finansų įmonių 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kuriais objektyviai vertinant 
prisidedama mažinant riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla arba 
likvidumo ir finansų valdymu, draudimai 
ir apribojimai pagal šį straipsnį 
netaikomi.

Or. de

Pagrindimas

Reglamento projektu labai išplečiami EVPRI ir nacionalinių priežiūros institucijų 
įgaliojimai; jų vykdymas turės rimtų ir nepageidaujamų padarinių ne finansų įmonių rizikos 
valdymo strategijai. Todėl pasiūlymu ne finansų įmonių apsaugos išvestinėms finansinėms 
priemonėms numatyta priežiūros teisės priemonių taikymo išimtis. Šia išimtimi atsižvelgiama 
į tai, kad šie išvestinių finansinių priemonių sandoriai nekelia grėsmės finansų sistemos 
stabilumui.

Pakeitimas 687
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas arba apribojimas taikomas Draudimas arba apribojimas taikomas 
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EVPRI nustatytomis aplinkybėmis arba su 
jos nustatytomis išimtimis.

EVPRI nustatytomis išimtinėmis 
aplinkybėmis.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI sprendimą pagal 1 dalį priima tik tuo atveju, jei finansinė priemonė arba veikla ar 
praktika kelia didelį rūpestį dėl investuotojų apsaugos arba dėl jų iškilo rimtas pavojus 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui ir EVPRI, atlikusi oficialią rinkos nepakankamumo analizę, padarė atitinkamą 
išvadą.

Pakeitimas 688
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas ar apribojimas netaikomas 
finansinės veiklos nevykdančių sutarties 
šalių sandoriams dėl išvestinių finansinių 
priemonių, pagal kurių požymius galima 
objektyviai spręsti, kad jais sumažinama 
komercinės veiklos arba iždo finansavimo 
veiklos rizika, kaip numatyta Reglamento 
[...] (ERIR) [10 straipsnyje].

Or. en

Pakeitimas 689
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis pagal 1 dalį suteikiamas įgaliojimas 
netaikomas ne finansų sandorio šalies 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis objektyviai vertinant mažinama 
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rizika, tiesiogiai susijusi su šios sandorio 
šalies arba ne finansų sandorio šalių, 
priklausančių jos įmonių grupei, 
komercine veikla arba įmonės 
finansavimu.

Or. de

Pagrindimas

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Pakeitimas 690
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vadovaudamasi Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 9 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis, EVPRI padeda 
kompetentingoms institucijoms stebėti 
Europos Sąjungoje rinkai pateikiamus, 
platinamus ir parduodamus investicinius 
produktus, įskaitant struktūrizuotus 
indėlius ir finansines priemones, kol jie 
dar nepateikti rinkai, neplatinami ir 
neparduodami ES, ir su šiomis 
kompetentingomis institucijomis 
bendradarbiauja.

Or. en
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Pakeitimas 691
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI priima sprendimą pagal 1 dalį tik
jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

2. EVPRI priima sprendimą pagal 1 dalį,
jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 692
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui Sąjungoje iškilusią grėsmę;

(a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui Sąjungoje iškilusią didelę 
grėsmę;

Or. en

Pakeitimas 693
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui Sąjungoje iškilusią grėsmę;

(a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui, ekonominei 
naudai ir vientisumui arba visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje 
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iškilusią grėsmę;

Or. en

Pakeitimas 694
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kompetentinga (-os) institucija (-os) 
nesiėmė veiksmų šiai grėsmei pašalinti 
arba veiksmai, kurių imtasi, buvo 
nepakankamai veiksmingi.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Pakeitimas 695
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Imdamasi šiame straipsnyje numatytų 
veiksmų, EVPRI atsižvelgia į tai:

Imdamasi šiame straipsnyje numatytų 
veiksmų, EVPRI, kiek įmanoma, 
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užtikrina, kad:

Or. en

Pakeitimas 696
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kompetentinga (-os) institucija (-os) 
įgyvendino 32 straipsnyje numatytą 
priemonę, EVPRI gali imtis bet kokių 1 
dalyje nurodytų priemonių, nepaskelbusi 
33 straipsnyje numatytos nuomonės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmesnio pakeitimo rezultatas.

Pakeitimas 697
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Patvirtinti produktai mažmeniniams 

klientams
EVPRI gali nustatyti kriterijus tam 
tikriems produktams, kurie patvirtinti kaip 
tinkami mažmeniniams klientams, 
siekiant užtikrinti veiksmingą lengvai 
suprantamų ir mažomis sąnaudomis 
įgyjamų finansinių produktų pasiūlą 
mažmeniniams klientams.
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Or. en

Pakeitimas 698
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a straipsnis
Siekiant bet kurį finansinį produktą 
pateikti rinkai, platinti ar juo prekiauti 
ES, jį turi ištirti, užregistruoti ir patvirtinti 
EVPRI. Produktams, egzistavusiems prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui, taikomos 
šio reglamento 31 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos išlygos.
EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, šiais standartais 
nustatydama kriterijus, pagal kuriuos 
finansinis produktas turi būti ištirtas prieš 
jį užregistruojant. Kriterijai, pagal 
kuriuos produktas turi būti ištirtas, apima 
ir šiuos kriterijus:
– mažą riziką ekonomikai ir visai 
visuomenei;
– finansinio produkto skaidrumą 
visuomenei, rinkos dalyviams ir 
atitinkamoms institucijoms;
– realiosios ekonomikos poreikių 
tenkinimą;
– galimą kainų svyravimų sukėlimą arba 
sustiprinimą bet kurioje rinkoje;
– galimą kainos formavimosi iškraipymą;
– galimą pernelyg didelės spekuliacijos 
sukėlimą;
Siekdamas Europos Sąjungoje 
užregistruoti finansinį produktą, 
emitentas EVPRI sumoka rinkliavą. 
Rinkliava siejama su atitinkamo produkto 
sudėtingumu.



PE489.478v01-00 46/121 AM\901887LT.doc

LT

Rinkliavas nustato EVPRI ir jomis 
padengiami bent du trečdaliai pradinio 
tyrimo, skirto atitinkamam finansiniam 
produktui užregistruoti, išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 699
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31b straipsnis
Nediskriminacinis finansinių produktų 

prieinamumas nepriklausomiems 
tarpininkams

Finansinių produktų emitentai juos 
vienodomis sąlygomis padaro prieinamus 
visiems tarpininkams.

Or. en

Pakeitimas 700
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31b straipsnis
Finansinius produktus ir fondus, 
susijusius su biržos prekių kainų raida, ir 
tokių elementų turinčius produktus 
draudžiama pateikti rinkai, platinti ar 
parduoti Europos Sąjungoje.

Or. en
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Pagrindimas

Esama įrodymų, kad aktyviai ir pasyviai valdomi produktai, susiję su biržos prekių kainų 
raida, pavyzdžiui, indeksų fondai, yra viena iš pagrindinių didelių biržos prekių kainų 
svyravimų pastaraisiais metais priežasčių. Siekiant užtikrinti maisto ir žaliavų pasiūlą 
prieinamomis kainomis, minėtuosius produktus reikia uždrausti.

Pakeitimas 701
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija gali uždrausti 
arba apriboti:

1. Kompetentinga institucija gali 
išimtiniais atvejais uždrausti arba apriboti:

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija sprendimą pagal 1 dalį priima tik tuo atveju, jei finansinė priemonė 
arba veikla ar praktika kelia didelį rūpestį dėl investuotojų apsaugos arba dėl jų iškilo rimtas 
pavojus tvarkingam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui ir institucija, atlikusi oficialią rinkos nepakankamumo analizę, padarė 
atitinkamą išvadą.

Pakeitimas 702
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikrų finansinių priemonių arba 
tam tikrų savybių turinčių finansinių 
priemonių rinkodarą, platinimą arba 
pardavimą; arba

(a) bet kurių [naujosios FPRD] 1 priedo C 
skirsnyje išvardytų finansinių priemonių 
rinkodarą, platinimą arba pardavimą; arba

Or. en
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Pagrindimas

Tekste minimos tam tikros finansinės priemonės ir finansinės veiklos tipai ar praktika, tad 
reikia papildomo teisinio aiškumo. Formuluotė „tam tikrų“ turėtų būti susiaurinta finansines 
priemones aiškiai susiejant su FPRD I priedo C skirsnyje išvardytomis investicijomis.

Pakeitimas 703
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimas ar apribojimas netaikomas 
finansinės veiklos nevykdančių sutarties 
šalių operacijoms su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, pagal kurių 
požymius galima objektyviai spręsti, kad 
jomis sumažinama komercinės veiklos 
arba iždo finansavimo veiklos rizika, kaip 
numatyta Reglamento [...] (ERIR) [10 
straipsnyje].

Or. en

Pakeitimas 704
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis pagal 1 dalį suteikiamas įgaliojimas 
netaikomas ne finansų sandorio šalies 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis objektyviai vertinant mažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su šios sandorio 
šalies arba ne finansų sandorio šalių, 
priklausančių jos įmonių grupei, 
komercine veikla arba įmonės 
finansavimu.



AM\901887LT.doc 49/121 PE489.478v01-00

LT

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 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) finansinė priemonė arba veikla ar 
įprasta praktika kelia didelį rūpestį dėl 
investuotojų apsaugos arba dėl jų iškilo 
rimtas pavojus tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui arba visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui;

(a) investicinis produktas, finansinė 
priemonė arba veikla ar įprasta praktika 
kelia didelį rūpestį dėl investuotojų 
apsaugos arba dėl jų iškilo rimtas pavojus 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, arba išvestinė 
finansinė priemonė daro neigiamą poveikį 
kainos formavimosi mechanizmui 
pagrindinėje rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Per pastaruosius 10 metų masiškai padaugėjo „investicijų“ į indeksus atkartojančius 
finansinius produktus ar priemones, ypač išvestinių finansinių priemonių rinkoje. Šie 
produktai turi įrodytą neigiamą poveikį kainų formavimosi mechanizmui pagrindinėje rinkoje.

Pakeitimas 706
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) finansinė priemonė arba veikla ar 
įprasta praktika kelia didelį rūpestį dėl 
investuotojų apsaugos arba dėl jų iškilo 
rimtas pavojus tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui arba visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui;

(a) finansinė priemonė arba veikla ar 
įprasta praktika kelia didelį rūpestį dėl 
investuotojų apsaugos arba dėl jų iškilo 
rimtas pavojus tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui atitinkamoje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos intervencinių veiksmų turėtų imtis tik tuo atveju, jei problemos 
susijusios su nacionalinės investuotojų apsaugos klausimais arba kelia grėsmę tvarkingam 
rinkų veikimui konkrečios valstybės narės teritorijoje. Dėl finansinės veiklos ar praktikos, 
keliančios grėsmę visos Europos masto finansų stabilumui arba pavojų investuotojų apsaugai 
ar rinkos vientisumui, koordinuotų veiksmų pagal 31 straipsnį turėtų imtis EVPRI.

Pakeitimas 707
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) finansinė priemonė arba veikla ar 
įprasta praktika kelia didelį rūpestį dėl
investuotojų apsaugos arba dėl jų iškilo 
rimtas pavojus tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui arba visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui;

(a) finansinė priemonė arba veikla ar 
įprasta praktika lemia investuotojų 
apsaugos trūkumus ir šiuos trūkumus 
įmanoma ištaisyti tik draudimu arba 
ribojimu arba dėl jų iškilo rimtas pavojus 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui;

Or. en

Pakeitimas 708
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) vidaus pardavimo tikslai, pardavimo 
politika arba finansinės ar nefinansinės 
paskatos parduoti tam tikrus produktus 
neatitinka investicinės įmonės klientų 
struktūros arba tarpininkai skatinami 
parduoti investuotojams netinkamus 
produktus;

Or. en

Pakeitimas 709
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kompetentinga institucija tinkamai 
pasitarė su kitų valstybių narių, kurios gali 
stipriai nukentėti nuo šių veiksmų, 
kompetentingomis institucijomis;

(d) kompetentinga institucija tinkamai 
pasitarė su atitinkamais rinkos dalyviais ir 
kitų valstybių narių, kurios gali stipriai 
nukentėti nuo šių veiksmų, 
kompetentingomis institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 710
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) šie veiksmai neturi diskriminacinio 
poveikio kitos valstybės narės teikiamos 
paslaugoms ar veiklai.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 711
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) šie veiksmai neturi diskriminacinio 
poveikio kitos valstybės narės teikiamos
paslaugoms ar veiklai.

(e) šie veiksmai neturi diskriminacinio 
poveikio kitos valstybės narės teikiamoms
paslaugoms ar veiklai. Ne finansų įmonių 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kuriais objektyviai vertinant 
prisidedama mažinant riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla arba 
likvidumo ir finansų valdymu pagal 
Reglamento [...] (ERIR) [10] straipsnį, 
draudimai ir apribojimai pagal šį straipsnį 
netaikomi.

Or. de

Pagrindimas

Reglamento projektu labai išplečiami EVPRI ir nacionalinių priežiūros institucijų 
įgaliojimai; jų vykdymas turės rimtų ir nepageidaujamų padarinių ne finansų įmonių rizikos 
valdymo strategijai. Todėl pasiūlymu ne finansų įmonių apsaugos išvestinėms finansinėms 
priemonėms numatyta priežiūros teisės priemonių taikymo išimtis. Šia išimtimi atsižvelgiama 
į tai, kad šie išvestinių finansinių priemonių sandoriai nekelia grėsmės finansų sistemos 
stabilumui.

Pakeitimas 712
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš nustatydama draudimą arba 
apribojimą pagal 1 dalį, kompetentinga 
institucija iš anksto praneša apie savo 
ketinimą uždrausti arba apriboti 
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investicinio produkto arba finansinės 
priemonės naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 713
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija nesiima šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų kol, likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki numatomų 
veiksmų, raštu neinformuos visų kitų 
kompetentingų institucijų ir EVPRI apie:

3. Kompetentinga institucija nesiima šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų kol, likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki numatomų 
veiksmų, raštu neinformuos EVPRI apie:

Or. en

Pakeitimas 714
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija nesiima šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų kol, likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki numatomų 
veiksmų, raštu neinformuos visų kitų 
kompetentingų institucijų ir EVPRI apie:

3. Kompetentinga institucija nesiima šiame 
straipsnyje numatytų veiksmų kol, likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki numatomų 
veiksmų, pasikonsultuos su atitinkamais 
rinkos dalyviais, visomis kitomis 
kompetentingomis institucijomis ir EVPRI 
ir raštu paskelbs informaciją apie:

Or. en

Pakeitimas 715
Sven Giegold



PE489.478v01-00 54/121 AM\901887LT.doc

LT

Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įrodymus, kuriais kompetentinga 
institucija pagrindė savo sprendimą ir 
kurie patvirtina, kad kiekviena 1 dalyje 
nurodyta sąlyga yra patenkinta.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 716
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tai, kad veiksmai proporcingi 
atsižvelgiant į tikėtiną poveikį 
investuotojams, kurie gali turėti finansinę 
priemonę ar ją naudoti, vykdyti finansinę 
veiklą ar ja naudotis.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas turi būti naudingas investuotojams.

Pakeitimas 717
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu

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

3a. Kai 2 dalies c punkte numatytoms 
konsultacijoms reikalingas laikas ir 3 
dalyje numatytas vieno mėnesio delsimas 
gali padaryti nepataisomos žalos 
vartotojams, kompetentinga institucija 
gali laikinai, ne ilgiau kaip tris mėnesius, 
imtis veiksmų pagal šį straipsnį. Tuo 
atveju imdamasi veiksmų kompetentinga 
institucija iškart apie tai praneša visoms 
kitoms institucijoms ir EVPRI.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi Europos vartotojų organizacijų asociacijos (angl. BEUC) pasiūlymu.

Pakeitimas 718
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
turi atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
vertindamos grėsmę, kylančią investuotojų 
apsaugai arba tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui ir visos Sąjungos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
kaip nurodyta 2 dalies a punkte.

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektą, juose nustatydama
kriterijus ir veiksnius, į kuriuos turi 
atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
vertindamos grėsmę, kylančią investuotojų 
apsaugai arba tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui ir visos Sąjungos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
kaip nurodyta 2 dalies a punkte.

EVPRI tą techninių reguliavimo 
standartų projektą Komisijai pateikia iki 
...*. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninius reguliavimo standartus pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi šis klausimas susijęs su priežiūros reikalais, tikslingiau, kad reguliavimo standartų 
projektą rengtų EVPRI.

Pakeitimas 719
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Naujoviški produktai

Investicinės įmonės, pradėdamos platinti 
mažmeniniams investuotojams skirtus 
investicinius produktus arba 
struktūrizuotus produktus, turėtų 
užtikrinti, kad būtų laikomasi tinkamų 
produkto valdymo priemonių, kurių, 
siekdama užtikrinti, kad į rinką nepatektų 
netinkami produktai, reikalauja 
nacionalinė kompetentinga institucija. Į 
produkto valdymą turėtų būti įtrauktas 
bent jau tinkamas rizikos valdymas ir 
reguliarios produkto rezultatyvumo 
analizės.

Or. en

Pakeitimas 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32a straipsnis
Draudimas naudoti tam tikras finansines 



AM\901887LT.doc 57/121 PE489.478v01-00

LT

priemones
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
uždraudžia teikti rinkai, platinti ir 
parduoti visas finansines priemones, 
atkartojančias biržos prekių indeksus. Ši 
priemonė įsigalioja praėjus šešiems 
mėnesiams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos vis labiau susijusios su finansine 
spekuliacija, o biržos prekių kainoms vis didesnę įtaką daro ne pasiūla ir paklausa, o kiti 
veiksniai. Sprendimas uždrausti biržos prekių indeksus atkartojančius ir kitus panašius 
produktus, leidžiančius investuotojams spekuliuoti biržos prekių rinkose neturint pagrindinės 
rinkos priemonių, būtų pirmasis žingsnis teisinga linkme.

Pakeitimas 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijos įgyvendinti veiksmus, kurių jos 
ėmėsi pagal 32 straipsnį, ir koordinuoja su 
tuo susijusią jų veiklą. Visų pirma EVPRI 
užtikrina, kad veiksmai, kurių 
kompetentinga institucija imasi, būtų 
pagrįsti ir proporcingi ir kad tam tikrais 
atvejais kompetentingos institucijos 
vadovautųsi nuosekliu požiūriu.

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijoms įgyvendinti veiksmus, kurių 
jos ėmėsi pagal 32 ir 32a straipsnius, ir 
koordinuoja su tuo susijusią jų veiklą. Visų 
pirma EVPRI užtikrina, kad veiksmai, 
kurių kompetentinga institucija imasi, būtų 
pagrįsti ir proporcingi ir kad tam tikrais 
atvejais kompetentingos institucijos 
vadovautųsi nuosekliu požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 722
Sven Giegold
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijos įgyvendinti veiksmus, kurių jos 
ėmėsi pagal 32 straipsnį, ir koordinuoja su 
tuo susijusią jų veiklą. Visų pirma EVPRI 
užtikrina, kad veiksmai, kurių 
kompetentinga institucija imasi, būtų 
pagrįsti ir proporcingi ir kad tam tikrais 
atvejais kompetentingos institucijos 
vadovautųsi nuosekliu požiūriu.

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijoms įgyvendinti veiksmus, kurių 
jos ėmėsi pagal 32 straipsnį, ir koordinuoja 
su tuo susijusią jų veiklą. EVPRI užtikrina, 
kad tam tikrais atvejais kompetentingos 
institucijos vadovautųsi nuosekliu požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 723
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijos įgyvendinti veiksmus, kurių jos 
ėmėsi pagal 32 straipsnį, ir koordinuoja su 
tuo susijusią jų veiklą. Visų pirma EVPRI 
užtikrina, kad veiksmai, kurių 
kompetentinga institucija imasi, būtų 
pagrįsti ir proporcingi ir kad tam tikrais 
atvejais kompetentingos institucijos 
vadovautųsi nuosekliu požiūriu.

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijoms įgyvendinti veiksmus, kurių 
jos ėmėsi pagal 32 straipsnį, ir koordinuoja 
su tuo susijusią jų veiklą. Visų pirma 
EVPRI užtikrina, kad veiksmai, kurių 
kompetentinga institucija imasi, būtų 
pagrįsti, proporcingi ir taikomi tik tada, 
kai kyla investuotojų apsaugos problemų 
arba grėsmė tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui, daugiausia 
konkrečios valstybės narės teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos intervencinių veiksmų turėtų imtis tik tuo atveju, jei problemos 
susijusios su nacionalinės investuotojų apsaugos klausimais arba kelia grėsmę tvarkingam 
rinkų veikimui konkrečios valstybės narės teritorijoje. Dėl finansinės veiklos ar praktikos, 
keliančios grėsmę visos Europos masto finansų stabilumui arba pavojų investuotojų apsaugai 
ar rinkos vientisumui, koordinuotų veiksmų pagal 31 straipsnį turėtų imtis EVPRI.
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Pakeitimas 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusi 32 straipsnyje numatytą 
pranešimą apie veiksmus, kurių ketinama 
imtis pagal tą straipsnį, EVPRI priima 
nuomonę dėl draudimo ar apribojimo 
pagrįstumo ir proporcingumo. Jeigu 
EVPRI manymu, priemonė, kurios kitos 
kompetentingos priemonės ketina imtis, 
yra būtina kilusiai rizikai pašalinti, ji 
nurodo tai ir savo nuomonėje. Nuomonė 
skelbiama EVPRI interneto svetainėje.

2. Gavusi 32 ir 32a straipsniuose numatytą 
pranešimą apie veiksmus, kurių ketinama 
imtis pagal tą straipsnį, EVPRI priima 
nuomonę dėl draudimo ar apribojimo 
pagrįstumo ir proporcingumo. Jeigu 
EVPRI manymu, priemonė, kurios kitos 
kompetentingos institucijos ketina imtis, 
yra būtina, ji nurodo tai ir savo nuomonėje. 
Nuomonė skelbiama EVPRI interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 725
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusi 32 straipsnyje numatytą 
pranešimą apie veiksmus, kurių ketinama 
imtis pagal tą straipsnį, EVPRI priima 
nuomonę dėl draudimo ar apribojimo 
pagrįstumo ir proporcingumo. Jeigu 
EVPRI manymu, priemonė, kurios kitos 
kompetentingos priemonės ketina imtis, 
yra būtina kilusiai rizikai pašalinti, ji 
nurodo tai ir savo nuomonėje. Nuomonė 
skelbiama EVPRI interneto svetainėje.

2. Gavusi 32 straipsnyje numatytą 
pranešimą apie veiksmus, kurių ketinama 
imtis pagal tą straipsnį, EVPRI per mėnesį 
priima nuomonę dėl draudimo ar 
apribojimo pagrįstumo ir proporcingumo, 
kurioje taip pat nurodoma, ar 
investuotojų apsaugos problemos arba 
grėsmė tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui kilo tik 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje. 
Jeigu, EVPRI manymu, būtina, kad 
EVPRI pagal 31 straipsnį imtųsi 
koordinuotų veiksmų kilusiai rizikai 
pašalinti, ji nurodo tai ir savo nuomonėje. 
Šiuo atveju pranešimą paskelbusi 
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kompetentinga institucija nesiima 32 
straipsnyje nurodytų priemonių. Nuomonė 
skelbiama EVPRI interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos intervencinių veiksmų turėtų imtis tik tuo atveju, jei problemos 
susijusios su nacionalinės investuotojų apsaugos klausimais arba kelia grėsmę tvarkingam 
rinkų veikimui konkrečios valstybės narės teritorijoje. Dėl finansinės veiklos ar praktikos, 
keliančios grėsmę visos Europos masto finansų stabilumui arba pavojų investuotojų apsaugai 
ar rinkos vientisumui, koordinuotų veiksmų pagal 31 straipsnį turėtų imtis EVPRI.

Pakeitimas 726
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pozicijos Pozicijų valdymas ir pozicijos

Or. en

Pakeitimas 727
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijoms įgyvendinti priemones, kurių 
jos ėmėsi vadovaudamosi Direktyvos 
[naujosios FPRD] 71 straipsnio 2 dalies i 
punktu ir 72 straipsnio 1 dalies f ir g 
punktais, ir koordinuoja su tuo susijusią jų 
veiklą. Visų pirma EVPRI užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos, spręsdamos 

1. EVPRI padeda kompetentingoms 
institucijoms įgyvendinti priemones, kurių 
jos ėmėsi vadovaudamosi Direktyvos 
[naujosios FPRD] 71 straipsnio 2 dalies i 
punktu ir 72 straipsnio f ir g punktais, ir 
koordinuoja su tuo susijusią jų veiklą. Visų 
pirma EVPRI užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos, spręsdamos 
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dėl aplinkybių, kuriomis jos turėtų naudotis 
joms suteiktais įgaliojimais, ir pradėtų 
taikyti priemonių esmės ir apimties, taip 
pat priemonių taikymo trukmės ir tolesnių 
veiksmų jas atšaukus, vadovautųsi 
nuosekliu požiūriu.

dėl aplinkybių, kuriomis jos turėtų naudotis 
joms suteiktais įgaliojimais, ir pradėtų 
taikyti priemonių esmės ir apimties, taip 
pat priemonių taikymo trukmės ir tolesnių 
veiksmų jas atšaukus, vadovautųsi 
nuosekliu požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

FPRD 72 straipsnyje yra tik viena dalis.

Pakeitimas 728
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusi pranešimą apie priemones, 
kurios pradėtos taikyti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] 83 straipsnio 5 dalį, 
EVPRI užregistruoja priemonę ir jos 
taikymo priežastis. Direktyvos [naujosios 
FPRD] 72 straipsnio 1 dalies f ir g 
punktuose numatytų priemonių atžvilgiu 
EVPRI sukuria ir savo interneto svetainėje 
skelbia duomenų bazę su glausta 
informacija apie galiojančias priemones, 
įskaitant duomenis apie susijusį asmenį ar 
asmenų grupę, taikytinas finansines 
priemones, kiekybines priemones ar ribas, 
kaip antai didžiausią sutarčių skaičių, kurį
asmuo gali sudaryti neviršydamas 
nustatytos ribos, atleidimo nuo tokių 
priemonių atvejus ir tokio sprendimo 
priežastis.

2. Gavusi pranešimą apie priemones, 
kurios pradėtos taikyti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] 83 straipsnio 5 dalį, 
EVPRI užregistruoja priemonę ir jos 
taikymo priežastis. Direktyvos [naujosios 
FPRD] 72 straipsnio f ir g punktuose
numatytų priemonių atžvilgiu EVPRI 
sukuria ir savo interneto svetainėje skelbia 
duomenų bazę su glausta informacija apie 
galiojančias priemones, įskaitant duomenis 
apie susijusį asmenį ar asmenų grupę, 
taikytinas finansines priemones, kiekybines 
priemones ar ribas, kaip antai didžiausias
atviras pozicijas, kurias asmuo gali turėti 
neviršydamas nustatytos ribos, atleidimo 
nuo tokių priemonių atvejus ir tokio 
sprendimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Riba neturėtų būti susijusi su sutarčių, kurias asmuo gali sudaryti, skaičiumi. Jeigu ribą 
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reikėtų taikyti biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, ji turėtų būti susijusi su 
atviromis pozicijomis.

Pakeitimas 729
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavusi pranešimą apie priemones, 
kurios pradėtos taikyti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] 83 straipsnio 5 dalį, 
EVPRI užregistruoja priemonę ir jos 
taikymo priežastis. Direktyvos [naujosios 
FPRD] 72 straipsnio 1 dalies f ir g 
punktuose numatytų priemonių atžvilgiu 
EVPRI sukuria ir savo interneto svetainėje 
skelbia duomenų bazę su glausta 
informacija apie galiojančias priemones, 
įskaitant duomenis apie susijusį asmenį ar 
asmenų grupę, taikytinas finansines 
priemones, kiekybines priemones ar ribas, 
kaip antai didžiausią sutarčių skaičių, kurį
asmuo gali sudaryti neviršydamas 
nustatytos ribos, atleidimo nuo tokių 
priemonių atvejus ir tokio sprendimo 
priežastis.

2. Gavusi pranešimą apie priemones, 
kurios pradėtos taikyti pagal Direktyvos 
[naujosios FPRD] 83 straipsnio 5 dalį, 
EVPRI užregistruoja priemonę ir jos 
taikymo priežastis. Direktyvos [naujosios 
FPRD] 72 straipsnio 1 dalies f ir g 
punktuose numatytų priemonių atžvilgiu 
EVPRI sukuria ir savo interneto svetainėje 
skelbia duomenų bazę su glausta 
informacija apie galiojančias priemones, 
įskaitant duomenis apie susijusį asmenį ar 
asmenų grupę, taikytinas finansines 
priemones, kiekybines ir kokybines 
priemones ar ribas, kaip antai didžiausią 
sutarčių skaičių ir rinkos bei nominalią 
bendrų ir atvirų pozicijų, kurias asmuo 
gali turėti neviršydamas nustatytos ribos, 
vertę, atleidimo nuo tokių priemonių 
atvejus ir tokio sprendimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 730
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 9 straipsnio 5 dalimi, EVPRI, 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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jeigu patenkinamos visos 2 dalyje 
nurodytos sąlygos, imasi vienos ar kelių 
toliau nurodytų priemonių:

Or. en

Pakeitimas 731
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 9 straipsnio 5 dalimi, EVPRI, 
jeigu patenkinamos visos 2 dalyje 
nurodytos sąlygos, imasi vienos ar kelių 
toliau nurodytų priemonių:

1. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 9 straipsnio 5 dalimi, EVPRI, 
jeigu patenkinama viena ar daugiau 2 
dalyje nurodytų sąlygų, imasi vienos ar 
kelių toliau nurodytų priemonių:

Or. en

Pakeitimas 732
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prašo bet kurio asmens suteikti 
informaciją, įskaitant visus svarbius 
dokumentus, susijusius su išvestinės 
finansinės priemonės pozicijos ar rizikos 
dydžiu ir tikslu;

(a) prašo bet kurio asmens, asmenų grupės 
ar investicinės įmonės suteikti informaciją, 
įskaitant visus svarbius dokumentus, 
susijusius su išvestinės finansinės 
priemonės pozicijos ar rizikos dydžiu ir 
tikslu;

Or. en

Pakeitimas 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo imtųsi veiksmų pozicijos ar 
rizikos dydžiui sumažinti;

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo imtųsi veiksmų pozicijos ar 
rizikos dydžiui sumažinti ar panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 734
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo imtųsi veiksmų pozicijos ar 
rizikos dydžiui sumažinti;

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo, asmenų grupė ar 
investicinė įmonė imtųsi veiksmų pozicijos 
ar rizikos dydžiui sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 735
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo imtųsi veiksmų pozicijos ar 
rizikos dydžiui sumažinti;

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo ar investuotojų grupė 
imtųsi veiksmų pozicijos ar rizikos dydžiui 
sumažinti;

Or. en
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Pakeitimas 736
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) apriboja asmens galimybę sudaryti 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių sandorį.

(c) apriboja asmens, asmenų grupės ar 
investicinės įmonės galimybę sudaryti 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių sandorį.

Or. en

Pagrindimas

Kai kompetentingos institucijos negali imtis veiksmų siekdamos užkirsti kelią biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų kainos atskleidimo funkcijos iškraipymui, arba šių 
veiksmų nesiima, turi įsikišti EVPRI, be kitų dalykų, apribodama sutarčių, kurias gali sudaryti 
arba turėti asmuo ar asmenų grupė, skaičių.

Pakeitimas 737
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) apriboja asmens galimybę sudaryti 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių sandorį.

(c) apriboja asmens galimybę sudaryti 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių sandorį arba uždraudžia naujas 
sutarčių grupes.

Or. en

Pakeitimas 738
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Draudimas ar apribojimas 
netaikomas finansinės veiklos 
nevykdančių sutarties šalių operacijoms 
su išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, pagal kurių požymius 
galima objektyviai spręsti, kad jomis 
sumažinama komercinės veiklos arba iždo 
finansavimo veiklos rizika, kaip numatyta 
Reglamento [...] (ERIR) [10 straipsnyje].

Or. en

Pakeitimas 739
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Ne finansų įmonių išvestinių 
finansinių priemonių sandoriams, kuriais 
objektyviai vertinant prisidedama 
mažinant riziką, tiesiogiai susijusią su 
komercine veikla arba likvidumo ir 
finansų valdymu pagal Reglamento [...] 
(ERIR) [10] straipsnį, draudimai ir 
apribojimai pagal šį straipsnį netaikomi.

Or. de

Pagrindimas

Reglamento projektu labai išplečiami EVPRI ir nacionalinių priežiūros institucijų 
įgaliojimai; jų vykdymas turės rimtų ir nepageidaujamų padarinių ne finansų įmonių rizikos 
valdymo strategijai. Todėl pasiūlymu ne finansų įmonių apsaugos išvestinėms finansinėms 
priemonėms numatyta priežiūros teisės priemonių taikymo išimtis. Šia išimtimi atsižvelgiama 
į tai, kad šie išvestinių finansinių priemonių sandoriai nekelia grėsmės finansų sistemos 
stabilumui.
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Pakeitimas 740
Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) apriboja sutarčių dėl biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, kurias 
per tam tikrą laiką gali sudaryti asmuo, 
asmenų grupė ar investicinė įmonė, 
skaičių.

Or. en

Pakeitimas 741
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalies b ir c punktus suteikiamas 
įgaliojimas netaikomas ne finansų 
sandorio šalies išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kuriomis objektyviai 
vertinant mažinama rizika, tiesiogiai 
susijusi su šios sandorio šalies arba ne 
finansų sandorio šalių, priklausančių jos 
įmonių grupei, komercine veikla arba 
įmonės finansavimu.

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.
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Pakeitimas 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje numatytą sprendimą EVPRI 
priima tik jeigu patenkinamos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

1 dalyje numatytą sprendimą EVPRI 
priima, jeigu patenkinamos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 743
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje numatytą sprendimą EVPRI 
priima tik jeigu patenkinamos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

1 dalyje numatytą sprendimą EVPRI 
priima, jeigu patenkinamos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 744
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje numatytą sprendimą EVPRI 
priima tik jeigu patenkinamos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

Nedarydama poveikio FPRD 59 
straipsnyje numatytoms priemonėms, 1 
dalyje numatytą sprendimą EVPRI priima 
tik jeigu patenkinama viena arba daugiau
toliau nurodytų sąlygų:

Or. en
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Pakeitimas 745
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikant 1 dalies a–c punktuose 
išvardytas priemones, galima pašalinti 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir jų 
vientisumui kylančią grėsmę, įskaitant 
grėsmę, susijusią su susitarimais dėl fizinių 
biržos prekių pristatymo, arba grėsmę visos 
Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui;

(a) taikant 1 dalies a–c punktuose 
išvardytas priemones, galima užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui rinka, sumažinti arba 
panaikinti pernelyg didelę spekuliaciją, 
pašalinti tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir jų vientisumui bei tvarkingai 
kainodarai kylančią grėsmę, įskaitant 
grėsmę, susijusią su susitarimais dėl fizinių 
biržos prekių pristatymo ir su kainos 
atskleidimu pagrindinėje biržos prekių 
rinkoje, arba grėsmę visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui;

Or. en

Pagrindimas

Kai kompetentingos institucijos negali imtis veiksmų siekdamos užkirsti kelią biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų kainos atskleidimo funkcijos iškraipymui, arba šių 
veiksmų nesiima, turi įsikišti EVPRI, be kitų dalykų, apribodama sutarčių, kurias gali sudaryti 
arba turėti asmuo ar asmenų grupė, skaičių.

Pakeitimas 746
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikant 1 dalies a–c punktuose 
išvardytas priemones, galima pašalinti 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir jų 
vientisumui kylančią grėsmę, įskaitant 
grėsmę, susijusią su susitarimais dėl fizinių 
biržos prekių pristatymo, arba grėsmę visos 

(a) taikant 1 dalies a–c punktuose 
išvardytas priemones, galima pašalinti 
veiksmingam ir tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir jų vientisumui kylančią grėsmę, 
įskaitant grėsmę, susijusią su susitarimais 
dėl fizinių biržos prekių pristatymo ir 
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Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui;

lemiančią pernelyg didelę spekuliaciją, 
manipuliavimą rinka, didesnius 
svyravimus arba kainos atskleidimo 
iškraipymą, arba grėsmę visos Sąjungos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
arba biržos prekių rinkų rizikos valymo 
funkcijų iškraipymą;

Or. en

Pakeitimas 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ar priemone sėkmingai pašalinama 
grėsmė tvarkingam finansų rinkų ar 
susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui ir vientisumui arba 
grėsmė visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ir ar ją taikant labai 
pagerėjo kompetentingų institucijų 
gebėjimas stebėti grėsmę;

(a) ar priemone sėkmingai pašalinama 
grėsmė tvarkingam finansų rinkų ar 
susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui ir vientisumui arba 
grėsmė visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ir ar ją taikant labai 
pagerėjo kompetentingų institucijų 
gebėjimas stebėti grėsmę, o ypač, ar 
priemone:
i) remiamas likvidumas, reikalingas, kad 
būtų lengviau atlikti operacijas, kuriomis 
objektyviai mažinama su biržos preke 
susijusios komercinės veiklos rizika;
ii) užkertamas kelias piktnaudžiauti 
rinka;
iii) remiama tvarkinga kainodara ir 
atsiskaitymo sąlygos;
iv) užtikrinamas kainos atskleidimas 
fizinėje rinkoje;
v) neleidžiama susidaryti rinką 
iškraipančioms pozicijoms;

Or. en
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Pakeitimas 748
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ar priemone sėkmingai pašalinama 
grėsmė tvarkingam finansų rinkų ar 
susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui ir vientisumui arba 
grėsmė visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ir ar ją taikant labai 
pagerėjo kompetentingų institucijų 
gebėjimas stebėti grėsmę;

(a) ar priemone sėkmingai užkertamas 
kelias piktnaudžiauti rinka, sumažinama 
ar panaikinama pernelyg didelė 
spekuliacija, pašalinama grėsmė 
tvarkingai kainodarai, tvarkingam finansų 
rinkų ar susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui, kainos atskleidimui 
pagrindinėje biržos prekių rinkoje ir 
vientisumui arba grėsmė visos Sąjungos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, ir
ar ją taikant labai pagerėjo kompetentingų 
institucijų gebėjimas stebėti grėsmę;

Or. en

Pakeitimas 749
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ar priemone sėkmingai pašalinama 
grėsmė tvarkingam finansų rinkų ar 
susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui ir vientisumui arba 
grėsmė visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ir ar ją taikant labai
pagerėjo kompetentingų institucijų 
gebėjimas stebėti grėsmę;

(a) ar priemone pašalinama grėsmė 
veiksmingam ir tvarkingam finansų rinkų 
ar susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui ir vientisumui arba 
grėsmė visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ir ar ją taikant 
pagerėjo kompetentingų institucijų 
gebėjimas stebėti grėsmę;

Or. en
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Pakeitimas 750
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ar ji neturi neigiamo poveikio finansų 
rinkų veiksmingumui (pvz., ar ji nemažina 
likvidumo tose rinkose ir ar nedidina 
rinkos dalyvių neužtikrintumo), kuris yra 
didesnis, nei tos priemonės teikiama nauda.

(c) ar ji neturi neigiamo poveikio finansų 
rinkų ir pagrindinių biržos prekių rinkų 
veiksmingumui (pvz., ar ja neiškraipoma 
jų kainos atskleidimo funkcija), kuris yra 
didesnis, nei tos priemonės teikiama nauda.

Or. en

Pagrindimas

Kai kompetentingos institucijos negali imtis veiksmų siekdamos užkirsti kelią biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų kainos atskleidimo funkcijos iškraipymui, arba šių 
veiksmų nesiima, turi įsikišti EVPRI, be kitų dalykų, apribodama sutarčių, kurias gali sudaryti 
arba turėti asmuo ar asmenų grupė, skaičių.

Pakeitimas 751
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ar ji neturi neigiamo poveikio finansų 
rinkų veiksmingumui (pvz., ar ji nemažina 
likvidumo tose rinkose ir ar nedidina 
rinkos dalyvių neužtikrintumo), kuris yra 
didesnis, nei tos priemonės teikiama nauda.

(c) ar ji neturi neigiamo poveikio finansų 
rinkų veiksmingumui (pvz., ar ji nemažina 
bona fide rizikos draudimo operacijoms 
reikalingo likvidumo tose rinkose ir ar 
nedidina rinkos dalyvių neužtikrintumo), 
kuris yra didesnis, nei tos priemonės 
teikiama nauda.

Or. en

Pakeitimas 752
Olle Schmidt
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ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą įgyvendinti 
1 dalyje nurodytas priemones ar atnaujinti 
jų galiojimą, EVPRI informuoja susijusias 
kompetentingas institucijas apie siūlomas 
priemones. 1 dalies a ar b punktuose 
nurodyto prašymo atveju pranešime 
nurodoma asmens (-ų), kuriam (-iems) šis 
prašymas skirtas, tapatybė, taip pat išsamūs 
duomenys apie priemonės taikymą ir tos 
priemonės taikymo priežastys. Taikant 1 
dalies c punkte nurodytą priemonę, 
pranešime pateikiami duomenys apie 
susijusį asmenį ar asmenų grupę, taikytinas 
finansines priemones, susijusias kiekybines 
priemones, kaip antai didžiausią sutarčių
skaičių, kurį susijęs asmuo ar asmenų 
grupė gali sudaryti, ir šių priemonių 
taikymo priežastys.

4. Prieš priimdama sprendimą įgyvendinti 
1 dalyje nurodytas priemones ar atnaujinti 
jų galiojimą, EVPRI informuoja susijusias 
kompetentingas institucijas apie siūlomas 
priemones. 1 dalies a ar b punktuose 
nurodyto prašymo atveju pranešime 
nurodoma asmens (-ų), kuriam (-iems) šis 
prašymas skirtas, tapatybė, taip pat išsamūs 
duomenys apie priemonės taikymą ir tos 
priemonės taikymo priežastys. Taikant 1 
dalies c punkte nurodytą priemonę,
pranešime pateikiami duomenys apie 
susijusį asmenį ar asmenų grupę, taikytinas 
finansines priemones, susijusias kiekybines 
priemones, kaip antai didžiausias atviras 
pozicijas, kurias susijęs asmuo ar asmenų 
grupė gali turėti, ir šių priemonių taikymo 
priežastys.

Or. en

Pagrindimas

Riba neturėtų būti susijusi su sutarčių, kurias asmuo gali sudaryti, skaičiumi. Jeigu ribą 
reikėtų taikyti biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, ji turėtų būti susijusi su 
atviromis pozicijomis.

Pakeitimas 753
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visus pranešimus apie sprendimą pradėti 
taikyti arba atnaujinti 1 dalies c punkte 
nurodytą priemonę EVPRI skelbia savo 

6. Visus pranešimus apie sprendimą pradėti 
taikyti arba atnaujinti 1 dalies c punkte 
nurodytą priemonę EVPRI skelbia savo 
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interneto svetainėje. Pranešime pateikiami 
duomenys apie susijusį asmenį ar asmenų 
grupę, taikytinas finansines priemones, 
susijusias kiekybines priemones, kaip antai 
didžiausią sutarčių skaičių, kurį susijęs 
asmuo ar asmenų grupė gali sudaryti, ir šių 
priemonių taikymo priežastys.

interneto svetainėje. Pranešime pateikiami 
duomenys apie susijusį asmenį ar asmenų 
grupę, taikytinas finansines priemones, 
susijusias kiekybines priemones, kaip antai 
didžiausias atviras pozicijas, kurias susijęs 
asmuo ar asmenų grupė gali turėti, ir šių 
priemonių taikymo priežastys.

Or. en

Pagrindimas

Riba neturėtų būti susijusi su sutarčių, kurias asmuo gali sudaryti, skaičiumi. Jeigu ribą 
reikėtų taikyti biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, ji turėtų būti susijusi su 
atviromis pozicijomis.

Pakeitimas 754
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Visus pranešimus apie sprendimą pradėti 
taikyti arba atnaujinti 1 dalies c punkte 
nurodytą priemonę EVPRI skelbia savo 
interneto svetainėje. Pranešime pateikiami 
duomenys apie susijusį asmenį ar asmenų 
grupę, taikytinas finansines priemones, 
susijusias kiekybines priemones, kaip antai 
didžiausią sutarčių skaičių, kurį susijęs 
asmuo ar asmenų grupė gali sudaryti, ir šių 
priemonių taikymo priežastys.

6. Visus pranešimus apie sprendimą pradėti 
taikyti arba atnaujinti 1 dalies c punkte 
nurodytą priemonę EVPRI skelbia savo 
interneto svetainėje. Pranešime pateikiami 
duomenys apie susijusį asmenį ar asmenų 
grupę, taikytinas finansines priemones, 
susijusias kiekybines ir kokybines 
priemones, kaip antai didžiausią sutarčių 
skaičių ir bendrų ar atvirų pozicijų, kurias
susijęs asmuo ar asmenų grupė gali turėti, 
vertę, ir šių priemonių taikymo priežastys.

Or. en

Pakeitimas 755
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama sprendimą įgyvendinti 
1 dalyje nurodytas priemones ar atnaujinti 
jų galiojimą, EVPRI informuoja susijusias 
kompetentingas institucijas apie siūlomas 
priemones. 1 dalies a ar b punktuose 
nurodyto prašymo atveju pranešime 
nurodoma asmens (-ų), kuriam (-iems) šis 
prašymas skirtas, tapatybė, taip pat išsamūs 
duomenys apie priemonės taikymą ir tos 
priemonės taikymo priežastys. Taikant 1 
dalies c punkte nurodytą priemonę, 
pranešime pateikiami duomenys apie 
susijusį asmenį ar asmenų grupę, taikytinas 
finansines priemones, susijusias kiekybines 
priemones, kaip antai didžiausią sutarčių 
skaičių, kurį susijęs asmuo ar asmenų 
grupė gali sudaryti, ir šių priemonių 
taikymo priežastys.

4. Prieš priimdama sprendimą įgyvendinti 
1 dalyje nurodytas priemones ar atnaujinti 
jų galiojimą, EVPRI informuoja susijusias 
kompetentingas institucijas apie siūlomas 
priemones. 1 dalies a ar b punktuose 
nurodyto prašymo atveju pranešime 
nurodoma asmens (-ų), kuriam (-iems) šis 
prašymas skirtas, tapatybė, taip pat išsamūs 
duomenys apie priemonės taikymą ir tos 
priemonės taikymo priežastys. Taikant 1 
dalies c punkte nurodytą priemonę, 
pranešime pateikiami duomenys apie 
susijusį asmenį ar asmenų grupę, taikytinas 
finansines priemones, susijusias kiekybines 
ir kokybines priemones, kaip antai 
didžiausią sutarčių skaičių ir bendrų ar 
atvirų pozicijų, kurias susijęs asmuo ar 
asmenų grupė gali turėti, vertę ir šių 
priemonių taikymo priežastys.

Or. en

Pakeitimas 756
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. EVPRI periodiškai, bet ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius persvarsto 1 dalies c 
punkte nurodytas priemones. Jeigu praėjus 
tam trijų mėnesių laikotarpiui priemonės 
galiojimas neatnaujinamas, jos galiojimo 
laikas savaime baigiasi. 2–8 dalys 
taikomos priemonių galiojimo 
atnaujinimui.

8. EVPRI periodiškai, bet ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius persvarsto 1 dalies c 
punkte nurodytas priemones. 2–8 dalys 
taikomos priemonių galiojimo 
atnaujinimui.

Or. en
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Pakeitimas 757
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
EVPRI turi atsižvelgti, vertindama 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui kylančią grėsmę, įskaitant 
grėsmę, susijusią su susitarimais dėl 
fizinių biržos prekių pristatymo, ir grėsmę 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, kaip nurodyta 2 dalies a 
punkte.

10. EVPRI pateikia techninių reguliavimo 
standartų projektą, juose nurodydama 
priemones, kriterijus ir veiksnius, į 
kuriuos ji atsižvelgia vertindama 2 dalies a 
punkte nurodytas aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 758
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 759
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Siekdama veiksmingai atlikti su 
biržos prekių rinkomis susijusias savo 
pareigas ir koordinuoti už tas rinkas 
atsakingomis paskirtų nacionalinių 
kompetentingų institucijų vykdomos 
priežiūros veiklą, EVPRI įsteigia specialų 
biržos prekių padalinį.

Or. en

Pakeitimas 760
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. EVPRI, glaudžiai koordinuodama 
veiklą su Europos sisteminės rizikos 
valdyba (ESRV) ir kitomis atitinkamomis 
ES ir trečiųjų šalių sektorinėmis 
priežiūros institucijomis, parengia 
techninių reguliavimo standartų projektą, 
juose nustatydama aktualius rodiklius ir 
ribas pagrindinių biržos prekių rinkų 
ypatumams stebėti ir išsamią bei 
apibendrintą informaciją, kurią rinkos 
dalyviai, reguliuojamos rinkos, 
daugiašalės prekybos sistemos (DPS), 
organizuotos prekybos sistemos (OPS), 
nebiržinės rinkos prekiautojai ir sandorių 
duomenų saugyklos, patvirtintos pagal 
reglamentą [ERIR], turi pateikti 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms, EVPRI ir ESRV.
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Šiuos rodiklius pirmiausia naudoja 
kompetentingos institucijos ir EVPRI 
biržos prekių padalinys, siekdami 
reguliariai ir išsamiai tikrinti pagrindinių 
biržos prekių gamybos, vartojimo, 
tarpininkavimo, transportavimo, 
prognozuojamo ir oficialaus atsargų 
kiekio tendencijas, įskaitant iš anksto 
apmokėtas sutartis, sutaupytus 
pajėgumus, ilgalaikės pasiūlos ir 
paklausos tendencijas, taip pat rinkos 
svyravimus ir santykio su kitu turtu ir 
turto klasėmis tendencijas.
EVPRI tų techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2012 m. gruodžio 31 d.].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 2 
dalyje nurodytus techninius reguliavimo 
standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 10–14 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 761
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių įmonių paslaugų teikimas 
neįsteigus filialo

Trečiųjų šalių įmonių paslaugų teikimas

Or. en

Pakeitimas 762
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių įmonių paslaugų teikimas 
neįsteigus filialo

Trečiųjų šalių įmonių paslaugų teikimas 
arba veikla neįsteigus filialo

Or. en

Pakeitimas 763
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios nuostatos Paslaugų teikimas neįsiregistravus

Or. en

Pakeitimas 764
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
investicines paslaugas ir (arba) vykdyti 
veiklą kartu teikdama papildomas 
paslaugas asmenims, [naujosios FPRD] 
30 straipsnyje pripažintiems tinkamomis 
sandorio šalimis, įsisteigusiomis 
valstybėje narėje, nesteigdama filialo, ir 
šiai veiklai toje valstybėje narėje nereikia 
toje direktyvoje numatyto leidimo arba šio 
reglamento 36 straipsnyje numatytos 
registracijos.

Or. en
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Pagrindimas

Pareiga nustatyti reikiamą apsaugos lygį ir sandorio šalių, su kuriomis sudaro sandorius, 
kokybę turėtų tekti reguliuojamoms ES įmonėms (ir vyriausybinėms įstaigoms). Be to, 
daugybei įvairių ES nepriklausančių sandorio šalių tektų registruotis, nes jos sudaro 
sandorius su minėtosiomis Europos Sąjungoje tinkamomis pripažintomis sandorio šalimis, o 
tai labai apsunkintų nacionalinių priežiūros institucijų funkcijas.

Pakeitimas 765
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Kai investicinė įmonė, turinti leidimą 
veikti pagal Direktyvą [naujoji FPRD], 
investicines paslaugas teikianti arba 
atitinkamą veiklą vykdanti kredito įstaiga, 
turinti leidimą veikti pagal Direktyvą 
2006/48/EB, valdymo įmonė, turinti 
leidimą veikti pagal Direktyvą 
2009/65/EB, arba alternatyvaus 
investavimo fondo valdytojas, turintis 
leidimą veikti pagal Direktyvą 
2011/61/ES, perduoda funkcijas, įskaitant 
teisę teikti investicines paslaugas, 
trečiosios šalies įmonei pagal taikytinas tų 
direktyvų nuostatas, trečiosios šalies 
įmonė gali teikti investicines paslaugas 
savo funkcijas perduodančiam asmeniui 
nesteigdama filialo valstybėje narėje, 
kurioje tas asmuo yra, ir neprivalėdama 
toje valstybėje narėje gauti leidimo pagal 
Direktyvą [naujoji FPRD] arba 
registruotis pagal šio reglamento 36 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Reguliuojamos įmonės gali trečiosios šalies įmonėms perduoti teisę teikti įvairias paslaugas, 
įskaitant investicijų valdymo ir saugojimo funkcijas bei administravimo funkcijas.
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Pakeitimas 766
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos 
[naujosios FPRD] 30 straipsnyje, 
tinkamoms sandorio šalims, 
įsisteigusioms Sąjungoje, neįsteigdama 
filialo, tik jei ji registruota trečiųjų šalių 
įmonių registre, kurį vadovaudamasi 37 
straipsniu tvarko EVPRI.

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
investicines paslaugas ir (arba) vykdyti 
veiklą kartu teikdama papildomas 
paslaugas Direktyvos [naujosios FPRD] II 
priedo I skirsnyje nurodytiems 
profesionaliems klientams, įsisteigusiems 
valstybėje narėje, nesteigdama filialo, ir 
šiai veiklai toje valstybėje narėje nereikia 
toje direktyvoje numatyto leidimo, jei ta 
trečiosios šalies įmonė registruota trečiųjų 
šalių įmonių registre, kurį vadovaudamasi 
37 straipsniu tvarko EVPRI.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų būtų nepraktiška reikalauti, kad ES teisė būtų taikoma visoms sutartims su 
ES investuotojais. Netgi apribojus šią nuostatą iki jurisdikcijos tam tikrais atvejais gali kilti 
sunkumų, pvz., dėl įsipareigojimų pirkti ar parduoti vertybinius popierius, kai dėl 
jurisdikcijos išlygos gali būti sunku derėtis.

Pakeitimas 767
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos 
[naujosios FPRD] 30 straipsnyje, 
tinkamoms sandorio šalims, įsisteigusioms 
Sąjungoje, neįsteigdama filialo, tik jei ji 

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos 
[naujosios FPRD] 30 straipsnyje, 
tinkamoms sandorio šalims ir 
profesionaliems klientams, įsisteigusiems



PE489.478v01-00 82/121 AM\901887LT.doc

LT

registruota trečiųjų šalių įmonių registre, 
kurį vadovaudamasi 37 straipsniu tvarko 
EVPRI.

Sąjungoje, neįsteigdama filialo, tik jei ji 
registruota trečiųjų šalių įmonių registre, 
kurį vadovaudamasi 37 straipsniu tvarko 
EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 768
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos 
[naujosios FPRD] 30 straipsnyje,
tinkamoms sandorio šalims, įsisteigusioms
Sąjungoje, neįsteigdama filialo, tik jei ji 
registruota trečiųjų šalių įmonių registre, 
kurį vadovaudamasi 37 straipsniu tvarko 
EVPRI.

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
investicines paslaugas tinkamoms sandorio 
šalims ir profesionaliems klientams, 
apibrėžtiems Direktyvos .../.../ES 
[naujosios FPRD] II priedo I skirsnyje, 
įsisteigusiems Sąjungoje, neįsteigdama 
filialo, tik jei ji registruota trečiųjų šalių 
įmonių registre, kurį vadovaudamasi 37 
straipsniu tvarko EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 769
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos 
[naujosios FPRD] 30 straipsnyje,
tinkamoms sandorio šalims, įsisteigusioms
Sąjungoje, neįsteigdama filialo, tik jei ji 
registruota trečiųjų šalių įmonių registre, 
kurį vadovaudamasi 37 straipsniu tvarko 
EVPRI.

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos 
[naujosios FPRD] I priedo A skirsnyje, 
išskyrus paslaugas, išvardytas 8–
10 punktuose, tik tinkamoms sandorio 
šalims, kai ji Sąjungoje yra įsteigusi filialą 
ir jei ji registruota trečiųjų šalių įmonių 
registre, kurį vadovaudamasi 37 straipsniu 
tvarko EVPRI.
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Or. en

Pakeitimas 770
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos 
[naujosios FPRD] 30 straipsnyje, 
tinkamoms sandorio šalims, įsisteigusioms
Sąjungoje, neįsteigdama filialo, tik jei ji 
registruota trečiųjų šalių įmonių registre, 
kurį vadovaudamasi 37 straipsniu tvarko 
EVPRI.

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
investavimo konsultacijas, išvardytas 
Direktyvos [naujosios FPRD] I priedo A 
skirsnyje, tinkamoms sandorio šalims ir 
profesionaliems klientams, įsisteigusiems
Sąjungoje, neįsteigdama filialo, tik jei ji 
registruota trečiųjų šalių įmonių registre, 
kurį vadovaudamasi 37 straipsniu tvarko 
EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 771
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Filialas steigiamas valstybėje narėje, 
kurioje trečiosios šalies įmonė vykdo 
daugiausia veiklos, ir jį prižiūri jo 
steigimo vietos kompetentinga institucija.
EVPRI ir trečiosios šalies kompetentinga 
institucija turėtų sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimus. Valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, 
kompetentinga institucija ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
turėti bendradarbiavimo tvarką.

Or. en
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Pakeitimas 772
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI gali įregistruoti trečiosios šalies 
įmonę, kuri pateikė investicinių paslaugų ir
veiklos teikimo Sąjungoje paraišką, pagal 1 
dalį tik jei įvykdomos šios sąlygos:

2. EVPRI gali įregistruoti trečiosios šalies 
įmonę, kuri pateikė investicinių paslaugų 
teikimo arba veiklos vykdymo Sąjungoje 
paraišką, pagal 1 dalį, tik jei įvykdomos 
šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 773
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Komisija priėmė sprendimą pagal 37 
straipsnio 1 dalį;

(a) Komisija priėmė sprendimą pagal 37 
straipsnio 1 dalį, pripažindama, kad 
trečiosios šalies rizikos ribojimo ir verslo 
elgsenos reguliavimo sistema daro tokį pat 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 774
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jurisdikcijoje, kurioje įmonė įsisteigusi, 
jai išduotas leidimas teikti investicines 
paslaugas ar vykdyti veiklą, kurias 
ketinama teikti ar vykdyti Sąjungoje, ir 
atliekama veiksminga jos priežiūra bei 
užtikrinamas reikalavimų vykdymas, 
garantuojant visapusišką toje trečiojoje 
šalyje taikomų reikalavimų laikymąsi;

(b) jurisdikcijoje, kurioje įsteigta 
pagrindinė įmonės buveinė, jai išduotas 
leidimas teikti investicines paslaugas ar 
vykdyti veiklą, kurias ketinama teikti ar 
vykdyti Sąjungoje, ir atliekama veiksminga 
jos priežiūra bei užtikrinamas reikalavimų 
vykdymas, garantuojant visapusišką toje 
trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų 
laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 775
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies įmonė, nurodyta 1 dalyje, 
pateikia savo paraišką EVPRI po to, kai 
Komisija priima 37 straipsnyje nurodytą 
sprendimą, kuriuo nustatoma, kad 
trečiosios šalies, kurioje trečiosios šalies 
įmonei išduotas leidimas, teisinė ir 
priežiūros sistema atitinka reikalavimus, 
apibūdintus 37 straipsnio 1 dalyje.

Trečiosios šalies įmonė, pageidaujanti 
teikti investicines paslaugas arba vykdyti 
atitinkamą veiklą, nurodytą 1 dalyje, 
pateikia savo paraišką EVPRI po to, kai 
Komisija priima 37 straipsnyje nurodytą 
sprendimą, kuriuo nustatoma, kad 
trečiosios šalies, kurioje trečiosios šalies 
įmonei rizikos ribojimo ir verslo elgsenos 
reguliavimo tikslu išduotas leidimas, 
teisinė ir priežiūros sistema atitinka 
reikalavimus, apibūdintus 37 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 776
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių įmonės, teikiančios 
paslaugas pagal šį straipsnį, prieš 
pradėdamos teikti investicines paslaugas 
praneša Sąjungoje įsisteigusiems 
klientams, kad joms neleidžiama teikti 
paslaugų klientams, kurie nėra tinkamos 
sandorio šalys, ir kad Sąjungoje 
nevykdoma jų priežiūra. Jos nurodo 
kompetentingos institucijos, atsakingos už 
priežiūrą trečiojoje šalyje, pavadinimą ir 
adresą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 777
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių įmonės, teikiančios 
paslaugas pagal šį straipsnį, prieš 
pradėdamos teikti investicines paslaugas 
praneša Sąjungoje įsisteigusiems 
klientams, kad joms neleidžiama teikti 
paslaugų klientams, kurie nėra tinkamos 
sandorio šalys, ir kad Sąjungoje 
nevykdoma jų priežiūra. Jos nurodo 
kompetentingos institucijos, atsakingos už 
priežiūrą trečiojoje šalyje, pavadinimą ir 
adresą.

Trečiųjų šalių įmonės, teikiančios 
paslaugas arba vykdančios veiklą pagal šį 
straipsnį, prieš pradėdamos teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
atitinkamą veiklą, praneša Sąjungoje 
įsisteigusiems klientams, kad, išskyrus 
atvejus, leidžiamus taikytinomis 
nacionalinėmis nuostatomis, priimtomis 
pagal Direktyvos [naujoji FPRD] 36b 
straipsnį, joms neleidžiama teikti 
investicinių paslaugų klientams, kurie nėra 
1 dalyje nurodyti profesionalūs klientai, ir 
vykdyti atitinkamos veiklos, kuriai 
Europos Sąjungoje taikoma Direktyva 
[naujoji FPRD], ir kad Sąjungoje 
nevykdoma jų priežiūra. Jos nurodo 
kompetentingos institucijos, atsakingos už 
priežiūrą trečiojoje šalyje, pavadinimą ir 
adresą.
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Or. en

Pakeitimas 778
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
aiškiai išdėstoma raštu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 779
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje įsisteigusiems asmenims 
leidžiama naudotis trečiosios šalies įmonės, 
kuri neįregistruota pagal 1 dalį, 
investicinėmis paslaugomis tik savo 
išimtine iniciatyva.

Sąjungoje įsisteigusiems asmenims 
leidžiama naudotis trečiosios šalies įmonės, 
kuri neįregistruota pagal 1 dalį, 
investicinėmis paslaugomis tik savo 
iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Teisinio tikrumo labui reikėtų aiškiai išdėstyti, kad ES įsisteigę asmenys gali be papildomų 
apribojimų prašyti trečiosios šalies įmonių paslaugų. Turėtų ir toliau būti įmanoma perduoti 
informaciją ir informacinę medžiagą.

Pakeitimas 780
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje įsisteigusiems asmenims 
leidžiama naudotis trečiosios šalies įmonės, 
kuri neįregistruota pagal 1 dalį, 
investicinėmis paslaugomis tik savo 
išimtine iniciatyva.

Sąjungoje įsisteigusiems asmenims 
leidžiama naudotis trečiosios šalies įmonės, 
kuri neįregistruota pagal 1 dalį, 
investicinėmis paslaugomis tik savo 
išimtine iniciatyva. Asmens iniciatyva 
nesuteikia trečiosios šalies įmonei teisės 
tam asmeniui siūlyti naujų kategorijų 
produktų.

Or. en

Pagrindimas

Pasyvi rinkodara turėtų būti leidžiama, bet ja neturėtų būti suteikta galimybių aktyviai siūlyti 
viską, įskaitant labai skirtingų kategorijų investicijas.

Pakeitimas 781
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje įsisteigusiems asmenims 
leidžiama naudotis trečiosios šalies įmonės, 
kuri neįregistruota pagal 1 dalį, 
investicinėmis paslaugomis tik savo 
išimtine iniciatyva.

Sąjungoje įsisteigusiems asmenims 
leidžiama naudotis trečiosios šalies įmonės 
investicinėmis paslaugomis tik savo 
išimtine iniciatyva. Tuo atveju nelaikoma, 
kad paslaugos teikiamos ES teritorijoje. 
Trečiųjų šalių įmonės šiems paslaugų 
prašantiems asmenims praneša, kad joms 
neleidžiama teikti paslaugų Europos 
Sąjungoje ir kad ES nevykdoma jų 
priežiūra. Informacija išdėstoma aiškiai.
Trečiosios šalies įmonei neleidžiama 
Europos Sąjungoje siūlyti paslaugų 
asmenims arba populiarinti ar reklamuoti 
investicinių paslaugų ar veiklos Europos 
Sąjungoje kartu su papildomomis 
paslaugomis.
Trečiosios šalies įmonei leidžiama 
Europos Sąjungoje siūlyti, populiarinti ar 
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reklamuoti investicines paslaugas tik 
asmenims, Europos Sąjungoje 
laikomiems tinkama sandorio šalimi, 
jeigu trečiosios šalies įmonė užregistruota 
pagal 36 ir 37 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 782
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Trečiosios šalies investicinėms 
įmonėms ir rinkos dalyviams, teikiantiems 
paslaugas tinkamoms sandorio šalims 
pagal šį straipsnį, taikomi šio reglamento 
19, 20, 21, 22 ir 23 reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Pakeitimas 783
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bet kokie trečiųjų šalių įmonių ir ES 
investuotojų ginčai sprendžiami pagal 
valstybės narės teisę ir jurisdikciją.

5. Trečiųjų šalių įmonės, teikiančios 
paslaugas ar vykdančios veiklą pagal šį 
straipsnį, prieš pradėdamos teikti 
investicines paslaugas ar vykdyti 
atitinkamą veiklą, pasiūlo ES 
įsisteigusiems klientams ginčus dėl šių 
paslaugų ar veiklos priskirti valstybės 
narės teismo ar arbitražo jurisdikcijai.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų būtų nepraktiška reikalauti, kad ES teisė būtų taikoma visoms sutartims su 
ES investuotojais. Netgi apribojus šią nuostatą iki jurisdikcijos tam tikrais atvejais gali kilti 
sunkumų, pvz., dėl įsipareigojimų pirkti ar parduoti vertybinius popierius, kai dėl 
jurisdikcijos išlygos gali būti sunku derėtis.

Pakeitimas 784
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriuose nurodoma informacija, kurią 
paraišką teikianti trečiosios šalies įmonė 
pagal 3 dalį pateikia EVPRI savo 
įregistravimo paraiškoje, ir informacijos, 
kuri turi būti pateikta pagal 4 dalį, forma.

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektą, juose nurodydama
informaciją, kurią trečiosios šalies įmonė 
pagal 3 dalį pateikia EVPRI savo 
įregistravimo paraiškoje, ir:

a) informacijos, kuri turi būti pateikta 
pagal 4 dalį, formą;
b) visą informaciją, kurią reikia pateikti 
pagal 37 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 785
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai priimami laikantis
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsnių.

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

Or. en

Pakeitimas 786
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 787
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 
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teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis reikalavimų, 
išdėstytų Direktyvoje Nr. [FPRD], šiame 
reglamente ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyvoje] bei 
jų įgyvendinimo priemonėse, poveikiui, 
taip pat kad ta trečioji šalis yra numačiusi 
lygiavertį abipusį investicinėms įmonėms, 
kurioms išduotas leidimas pagal šią 
direktyvą, taikomos rizikos ribojimo 
sistemos pripažinimą.

teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius rizikos ribojimo ir 
verslo elgsenos reguliavimo reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis rizikos ribojimo 
ir verslo elgsenos reguliavimo 
reikalavimų, išdėstytų Direktyvoje Nr. 
[FPRD], šiame reglamente ir Direktyvoje 
2006/49/EB [Kapitalo pakankamumo 
direktyvoje] bei jų įgyvendinimo 
priemonėse, poveikiui, taip pat kad ta 
trečioji šalis yra numačiusi veiksmingą 
lygiavertį investicinėms įmonėms, kurioms 
išduotas leidimas pagal šią direktyvą, 
taikomos rizikos ribojimo sistemos 
pripažinimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas taikyti „lygiavertį abipusį“ rizikos ribojimo sistemos pripažinimą gali būti 
naudojamas prieš ES įmones. Formuluotė turėtų būti suderinta su ERIR. Atitinkamose ERIR 
nuostatose nėra konkrečių nuorodų į „abipusiškumą“, žr. 23 straipsnio 3 dalį (veiksmingas ... 
lygiavertis pripažinimas), 3 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį. Taip pat žr. FPRR 28 
straipsnio 5 dalį (veiksmingas lygiavertis pripažinimas) ir pastabas dėl 24 straipsnio 1 dalies 
d punkto. 37 straipsnio 1 dalies formuluotė turėtų būti suderinta.

Pakeitimas 788
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 
teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis reikalavimų, 
išdėstytų Direktyvoje Nr. [FPRD], šiame 

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 
teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis reikalavimų, 
išdėstytų Direktyvoje Nr. [FPRD], šiame 
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reglamente ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyvoje] bei 
jų įgyvendinimo priemonėse, poveikiui, 
taip pat kad ta trečioji šalis yra numačiusi 
lygiavertį abipusį investicinėms įmonėms, 
kurioms išduotas leidimas pagal šią 
direktyvą, taikomos rizikos ribojimo 
sistemos pripažinimą.

reglamente ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyvoje] bei 
jų įgyvendinimo priemonėse, poveikiui.

Or. en

Pagrindimas

Abipusiškumas nėra garantuotas ir prieštarauja PPO nuostatoms. Tokiu metu, kai reikia 
išorės investicijų į ES, nelogiška daryti prekybos kliūtis.

Pakeitimas 789
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 
teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis reikalavimų, 
išdėstytų Direktyvoje Nr. [FPRD], šiame 
reglamente ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyvoje] bei 
jų įgyvendinimo priemonėse, poveikiui, 
taip pat kad ta trečioji šalis yra numačiusi 
lygiavertį abipusį investicinėms įmonėms, 
kurioms išduotas leidimas pagal šią 
direktyvą, taikomos rizikos ribojimo 
sistemos pripažinimą.

Komisija iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
priima sprendimą dėl trečiosios šalies 
pagal 42 straipsnyje minėtą procedūrą, jei 
tos trečiosios šalies teisine ir priežiūros 
sistemomis užtikrinama, kad įmonė, kuriai 
toje trečiojoje šalyje išduotas leidimas, 
atitiktų teisiškai įpareigojančius 
reikalavimus, kurių poveikis lygiavertis 
reikalavimų, išdėstytų Direktyvoje Nr. 
[FPRD], šiame reglamente ir Direktyvoje 
2006/49/EB [Kapitalo pakankamumo 
direktyvoje] bei jų įgyvendinimo 
priemonėse, poveikiui, taip pat kad ta 
trečioji šalis yra numačiusi lygiavertį 
abipusį investicinėms įmonėms, kurioms 
išduotas leidimas pagal šią direktyvą, 
taikomos rizikos ribojimo sistemos 
pripažinimą.

Or. en
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Pakeitimas 790
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 
teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis reikalavimų, 
išdėstytų Direktyvoje Nr. [FPRD], šiame 
reglamente ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyvoje] bei 
jų įgyvendinimo priemonėse, poveikiui, 
taip pat kad ta trečioji šalis yra numačiusi 
lygiavertį abipusį investicinėms įmonėms, 
kurioms išduotas leidimas pagal šią 
direktyvą, taikomos rizikos ribojimo 
sistemos pripažinimą.

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 
teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis reikalavimų, 
išdėstytų Direktyvoje Nr. [FPRD], šiame 
reglamente ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyvoje] bei 
jų įgyvendinimo priemonėse, poveikiui, ir 
kad būtų taikomos esminės taisyklės, 
kuriomis būtų užtikrinama lygiavertė 
priežiūra ir stabilumas.

Or. en

Pakeitimas 791
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnyje 
minėtą procedūrą, jei tos trečiosios šalies 
teisine ir priežiūros sistemomis 
užtikrinama, kad įmonė, kuriai toje 
trečiojoje šalyje išduotas leidimas, atitiktų 
teisiškai įpareigojančius reikalavimus, 
kurių poveikis lygiavertis reikalavimų, 
išdėstytų Direktyvoje Nr. [FPRD], šiame 
reglamente ir Direktyvoje 2006/49/EB 

Komisija priima sprendimą dėl trečiosios 
šalies sistemos lygiavertiškumo pagal 42 
straipsnio 2 dalyje minėtą procedūrą, kai 
įvykdomos toliau nurodytos sąlygos:



AM\901887LT.doc 95/121 PE489.478v01-00

LT

[Kapitalo pakankamumo direktyvoje] bei 
jų įgyvendinimo priemonėse, poveikiui, 
taip pat kad ta trečioji šalis yra numačiusi 
lygiavertį abipusį investicinėms įmonėms, 
kurioms išduotas leidimas pagal šią 
direktyvą, taikomos rizikos ribojimo 
sistemos pripažinimą.

a) tos trečiosios šalies teisine ir priežiūros 
sistemomis užtikrinama, kad įmonei toje 
trečiojoje šalyje būtų išduotas leidimas ir 
ji atitiktų teisiškai privalomus 
reikalavimus, kurių poveikis lygiavertis 
reikalavimų, išdėstytų Direktyvoje Nr. 
[FPRD], šiame reglamente ir Direktyvoje 
2006/49/EB bei jų įgyvendinimo 
priemonėse, poveikiui, ir
b) ta trečioji šalis yra numačiusi lygiavertį 
abipusį investicinėms įmonėms, kurioms 
išduotas leidimas pagal šį reglamentą, 
taikomos rizikos ribojimo sistemos 
pripažinimą, įskaitant abipusę teisę ES 
įmonėms teikti panašias paslaugas 
tinkamoms sandorio šalims toje trečiojoje 
šalyje. 
Komisija pirmiausia pasikonsultuoja su 
EVPRI, kuri per 3 mėnesius pareiškia 
privalomą nuomonę dėl trečiosios šalies 
rizikos ribojimo sistemos lygiavertiškumo.

Or. en

Pakeitimas 792
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies rizikos ribojimo sistema 
gali būti laikoma lygiaverte, kai ta sistema 
atitinka šias sąlygas:

Trečiosios šalies rizikos ribojimo ir verslo 
elgsenos reguliavimo sistema laikoma 
darančia lygiavertį poveikį, kai ta sistema 
atitinka šias sąlygas:
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Or. en

Pakeitimas 793
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies rizikos ribojimo sistema 
gali būti laikoma lygiaverte, kai ta sistema 
atitinka šias sąlygas:

Trečiosios šalies rizikos ribojimo sistema 
gali būti laikoma darančia lygiavertį 
poveikį, kai ta sistema atitinka šias sąlygas:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu formuluotė suderinama su ERIR.

Pakeitimas 794
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiosios šalies rizikos ribojimo sistema 
gali būti laikoma lygiaverte, kai ta sistema 
atitinka šias sąlygas:

Trečiosios šalies rizikos ribojimo sistema 
gali būti laikoma darančia lygiavertį 
poveikį, kai ta sistema atitinka šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 795
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Komisijos sprendimas pagal šią dalį 
gali būti taikomas tik tam tikrų kategorijų 
įmonėms. Tuo atveju trečiosios šalies 
įmonė gali būti užregistruota pagal 36 
straipsnį, jeigu ji patenka į Komisijos 
sprendime nurodytą kategoriją.

Or. en

Pakeitimas 796
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antros pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) trečioji šalis taiko abipusiškas 
patekimo į rinką sąlygas ES įsisteigusioms 
investicinėms įmonėms ir abipusiško 
pripažinimo tvarka toje trečiojoje šalyje 
yra įgyvendinta.

Or. en

Pakeitimas 797
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Už trečiosios šalies, kurioje įsteigta 

pagrindinė įmonės buveinė, ribų įsteigus 
filialą teikiamos paslaugos ar vykdoma 

veikla
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1. Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
investicines paslaugas ar vykdo 
atitinkamą veiklą įsteigusi filialą kitoje 
trečiojoje šalyje, negu yra pagrindinė jos 
buveinė, taikomi 36 ir 37 straipsniai, tarsi 
nuorodos į trečiąją šalį, kurioje įsteigta 
pagrindinė įmonės buveinė, apimtų 
atitinkamą nuorodą į trečiąją šalį, kurioje 
yra filialas, atsižvelgiant į abiejų trečiųjų 
šalių priežiūros pareigų pasidalijimą.
2. Kai trečiosios šalies įmonė teikia 
investicines paslaugas ar vykdo 
atitinkamą veiklą įsteigusi filialą 
valstybėje narėje, kuriam pagal [naujosios 
FPRD] 46a straipsnį suteiktas leidimas, 
taikoma pakeista 36 straipsnio 4 dalis, 
pagal kurią įmonei leidžiama remtis 
valstybės narės, kurioje įsteigtas filialas, 
kompetentingos institucijos vykdoma 
priežiūra.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu neaišku, kaip taikomos Komisijos pasiūlymo nuostatos, kai trečiosios šalies įmonė 
faktiškai teikia paslaugas ar vykdo veiklą ES per filialą, įsteigtą kitoje trečiojoje šalyje. Šiuo 
pakeitimu tai aiškiai išdėstoma ir suteikiama teisinio tikrumo.

Pakeitimas 798
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI įregistruoja ne ES įmones, kurioms 
vadovaujantis 36 straipsniu leidžiama teikti 
investicines paslaugas ar vykdyti tokią 
veiklą Sąjungoje. Registras prieinamas 
viešai ir jame pateikiama informacija apie 
paslaugas, kurias ne ES įmonėms leista 
teikti, ar veiklą, kurią joms leista vykdyti, 
ir nurodoma kompetentinga institucija, 

EVPRI įregistruoja trečiųjų šalių įmones, 
kurioms vadovaujantis 36 straipsniu 
leidžiama teikti investicines paslaugas ar 
vykdyti tokią veiklą Sąjungoje. Registras 
prieinamas viešai ir jame pateikiama 
informacija apie paslaugas, kurias trečiųjų 
šalių įmonėms leista teikti, ar veiklą, kurią 
joms leista vykdyti, ir nurodoma 
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atsakinga už jų priežiūrą trečiojoje šalyje. kompetentinga institucija, atsakinga už jų 
priežiūrą trečiojoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su 2 straipsnyje pateikta trečiosios šalies įmonės 
apibrėžtimi.

Pakeitimas 799
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI įregistruoja ne ES įmones, kurioms 
vadovaujantis 36 straipsniu leidžiama 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
tokią veiklą Sąjungoje. Registras 
prieinamas viešai ir jame pateikiama 
informacija apie paslaugas, kurias ne ES 
įmonėms leista teikti, ar veiklą, kurią joms 
leista vykdyti, ir nurodoma kompetentinga 
institucija, atsakinga už jų priežiūrą 
trečiojoje šalyje.

EVPRI įregistruoja ne ES įmones, kurioms 
vadovaujantis 36 ir 37 straipsniais
leidžiama teikti investicines paslaugas ar 
vykdyti tokią veiklą Sąjungoje. Registras 
prieinamas viešai ir jame pateikiama 
informacija apie paslaugas, kurias ne ES 
įmonėms leista teikti, ar veiklą, kurią joms 
leista vykdyti, ir nurodoma kompetentinga 
institucija, atsakinga už jų priežiūrą ES.

Or. en

Pakeitimas 800
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei įvykdomos 2 dalyje išdėstytos 
sąlygos, EVPRI panaikina ne ES įmonės 
įregistravimą pagal 38 straipsnį sukurtame 
registre, kai:

1. EVPRI panaikina ne ES įmonės 
įregistravimą pagal 38 straipsnį sukurtame 
registre, kai: 
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Or. en

Pakeitimas 801
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, ne ES įmonė veikia taip, 
kad aiškiai pažeidžiami investuotojų ar kitų 
tinkamai veikiančių rinkų interesai, arba

(a) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, trečiosios šalies įmonė 
veikia taip, kad aiškiai pažeidžiami 
investuotojų ar kitų tinkamai veikiančių 
rinkų interesai, arba

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad ES didmeninės rinkos dalyviai, pvz., tinkamos sandorio šalys ir profesionalūs 
investuotojai, galėtų naudotis trečiųjų šalių paslaugomis 35a ir 36 straipsniuose nustatytomis 
sąlygomis.

Pakeitimas 802
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, ne ES įmonė veikia taip, 
kad aiškiai pažeidžiami investuotojų ar 
kitų tinkamai veikiančių rinkų interesai, 
arba

(a) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, ne ES įmonė veikia taip, 
kad pažeidžiami investuotojų ar kitų 
tinkamai veikiančių rinkų interesai, arba

Or. en
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Pakeitimas 803
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, ne ES įmonė stipriai 
pažeidė jai trečiojoje šalyje taikomas 
nuostatas, kuriomis vadovaudamasi 
Komisija priėmė sprendimą pagal 37 
straipsnio 1 dalį.

(b) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, trečiosios šalies įmonė 
stipriai pažeidė jai trečiojoje šalyje, kurioje 
įsteigta pagrindinė jos buveinė arba per 
kurią ji teikia paslaugas ar vykdo veiklą,
taikomas nuostatas, kuriomis 
vadovaudamasi Komisija priėmė 
sprendimą pagal 37 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad ES didmeninės rinkos dalyviai, pvz., tinkamos sandorio šalys ir profesionalūs 
investuotojai, galėtų naudotis trečiųjų šalių paslaugomis 35a ir 36 straipsniuose nustatytomis 
sąlygomis.

Pakeitimas 804
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, ne ES įmonė stipriai
pažeidė jai trečiojoje šalyje taikomas 
nuostatas, kuriomis vadovaudamasi 
Komisija priėmė sprendimą pagal 37 
straipsnio 1 dalį.

(b) EVPRI turi svarių dokumentais pagrįstų 
priežasčių manyti, kad teikdama 
investicines paslaugas ir vykdydama tokią 
veiklą Sąjungoje, ne ES įmonė pažeidė jai 
trečiojoje šalyje taikomas nuostatas, 
kuriomis vadovaudamasi Komisija priėmė 
sprendimą pagal 37 straipsnio 1 dalį.
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Prašymą EVPRI panaikinti įregistravimą 
gali teikti bet kurios valstybės narės, 
kurioje trečiosios šalies įmonė teikia 
paslaugas, kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 805
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) EVPRI perdavė klausimą spręsti 
trečiosios šalies kompetentingai institucijai 
ir ta kompetentinga institucija nesiėmė 
tinkamų priemonių investuotojams 
apsaugoti ir tinkamam rinkų veikimui 
Sąjungoje užtikrinti, arba neįrodė, kad 
susijusi trečiosios šalies įmonė atitinka 
trečiojoje šalyje jai keliamus reikalavimus; 
ir

(a) EVPRI perdavė klausimą spręsti 
trečiosios šalies kompetentingai institucijai 
ir ta trečiosios šalies kompetentinga 
institucija nesiėmė tinkamų priemonių 
investuotojams apsaugoti ir tinkamam 
rinkų veikimui Sąjungoje užtikrinti, arba 
neįrodė, kad trečiosios šalies įmonė 
atitinka trečiojoje šalyje jai keliamus 
reikalavimus; ir

Or. en

Pakeitimas 806
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EVPRI nedelsdama praneša Komisijai 
apie bet kokią pagal 1 dalį priimtą 
priemonę ir paskelbia priimtą sprendimą 
savo interneto svetainėje.

3. EVPRI nedelsdama praneša Komisijai 
apie bet kokią pagal 1 dalį priimtą 
priemonę ir paskelbia trečiosios šalies 
įmonės atžvilgiu priimtą sprendimą savo 
interneto svetainėje. Skelbimas, kuriame 
išdėstomas sprendimas, laikomas 
penkerius metus.

Or. en



AM\901887LT.doc 103/121 PE489.478v01-00

LT

Pakeitimas 807
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įvertina, ar sąlygos, kurių 
laikantis buvo priimtas sprendimas pagal 
37 straipsnio 1 dalį, ir toliau taikomos 
susijusiai trečiajai šaliai.

4. Komisija pakartotinai įvertina, ar 
trečioji šalis vis dar atitinka sąlygas, kurių 
laikantis buvo priimtas sprendimas dėl 
lygiavertiškumo pagal 37 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 808
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Papildomi reikalavimai

Kai trečiosios šalies įmonė teikia 35a 
straipsnio 1 dalyje arba 36 straipsnio 1 
dalyje nurodytas paslaugas tinkamai 
sandorio šaliai ar profesionaliam klientui 
ar vykdo atitinkamą veiklą valstybėje 
narėje, ta valstybė narė nenustato 
papildomų reikalavimų trečiosios šalies 
įmonei Direktyvoje [naujoji FPRD] arba 
šiame reglamente reglamentuojamais 
klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad ES didmeninės rinkos dalyviai, pvz., tinkamos sandorio šalys ir profesionalūs 
investuotojai, galėtų naudotis trečiųjų šalių paslaugomis 35a ir 36 straipsniuose nustatytomis 
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sąlygomis. Šiuo pakeitimu aiškiai išdėstoma, kad tai yra suderinta ES tarpvalstybinio 
paslaugų teikimo tvarka. Plg. 2 FPRD 36 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

Pakeitimas 809
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 antraštinės dalies 1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a skirsnis
Paslaugų teikimas steigiant filialą

39a straipsnis
Filialo steigimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad trečiųjų 
šalių įmonės, ketinančios jų teritorijoje 
teikti investicines paslaugas ar vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas įsteigusios filialą, iš anksto 
gautų tų valstybių narių kompetentingų 
institucijų oficialų veiklos leidimą, išduotą 
laikantis šių nuostatų:
a) Komisija priėmė sprendimą pagal 3 
dalį;
b) trečiojoje šalyje, kurioje įsteigta įmonė, 
norint teikti paslaugas, kurias trečiosios 
šalies įmonė prašo leidimo teikti, 
reikalingas veiklos leidimas ir atliekama 
jų priežiūra, ir prašančiai įmonei yra 
išduotas tinkamas leidimas. Trečioji šalis, 
kurioje įsteigta trečiosios šalies įmonė, 
nėra įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu finansinių 
veiksmų darbo grupės 
nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 
sąrašą;
c) atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir trečiosios 
šalies, kurioje įsteigta įmonė, 
kompetentingos priežiūros institucijos yra 
sudariusios bendradarbiavimo 
susitarimus, kuriuose išdėstytos nuostatos, 
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pagal kurias reguliuojamas keitimasis 
informacija siekiant išsaugoti rinkos 
vientisumą ir apsaugoti investuotojus;
d) filialas turi pakankamą pradinį 
kapitalą, kuriuo laisvai disponuoja;
e) paskiriami vienas ar daugiau asmenų, 
atsakingų už filialo valdymą, ir jie atitinka 
9 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus;
f) trečioji šalis, kurioje įsteigta trečiosios 
šalies įmonė, su valstybe nare, kurioje 
turėtų būti įsteigtas filialas, yra 
pasirašiusi susitarimą, kuris visiškai 
atitinka OECD pavyzdinės pajamų ir 
kapitalo mokesčių konvencijos 26 
straipsnyje nustatytus standartus ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija apie mokesčius, taip pat apie 
daugiašalius mokesčių susitarimus, jeigu 
tokių esama;
g) įmonė leidimo išdavimo metu dalyvauja 
investuotojų kompensavimo sistemoje, 
kuriai suteiktas leidimas arba kuri 
pripažįstama pagal 1997 m. kovo 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 
sistemų.
2. Valstybės narės reikalauja, kad 
trečiosios šalies įmonė, ketinanti tų 
valstybių narių teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams klientams, 
įsteigtų ES filialą.
3. Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka 
teisiškai privalomus reikalavimus, kurių 
poveikis yra lygiavertis reikalavimų, 
nustatytų šiame reglamente, Direktyvoje 
…/… [naujoji FPRD] ir Direktyvoje 
2006/49/EB [Kapitalo pakankamumo 
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direktyva] bei jų įgyvendinimo 
priemonėse, poveikiui ir kad trečiojoje 
šalyje numatytas lygiavertis abipusis 
riziką ribojančios sistemos, taikomos 
investicinėms įmonėms, turinčioms 
leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.
Trečiosios šalies riziką ribojanti sistema 
gali būti laikoma lygiaverte, jei atitinka 
visas šias sąlygas:
a) įmonės, teikiančios investicines 
paslaugas arba vykdančios investicinę 
veiklą toje trečiojoje šalyje, turi leidimą, 
joms nuolat veiksmingai taikoma 
priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų 
vykdymas;
b) įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą, taikomi kapitalo pakankamumo 
reikalavimai ir tinkami akcininkams bei 
jų valdymo organo nariams taikomi 
reikalavimai;
c) įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą, taikomi tinkami organizaciniai 
reikalavimai vidaus kontrolės funkcijų 
srityje;
d) užtikrinamas rinkos skaidrumas ir 
vientisumas užkertant kelią 
piktnaudžiavimui rinka naudojantis viešai 
neatskleista informacija ir manipuliuojant 
rinka.
4. Pirmoje dalyje nurodyta trečiosios 
šalies investicinė įmonė pateikia paraišką 
valstybės narės, kurioje ji ketina įsteigti 
filialą, kompetentingai institucijai po to, 
kai Komisija priima sprendimą, kuriuo 
nustatoma, kad trečiosios šalies, kurioje 
trečiosios šalies įmonė turi veiklos 
leidimą, teisinė ir priežiūros sistema 
lygiavertė 3 dalyje aprašytiems 
reikalavimams.

39b straipsnis
Įsipareigojimas teikti informaciją
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Trečiosios šalies įmonė, ketinanti gauti 
leidimą valstybės narės teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir pagalbines paslaugas, 
tos valstybės narės kompetentingai 
institucijai:
a) nurodo institucijos, atsakingos už jos 
priežiūrą atitinkamoje trečiojoje šalyje, 
pavadinimą. Kai už priežiūrą atsakinga 
daugiau nei viena institucija, pateikiami 
išsamūs duomenys apie atitinkamas 
kompetencijos sritis;
b) pateikia visus reikiamus įmonės 
duomenis (pavadinimą, teisinę formą, 
registruotą biurą ir adresą, valdymo 
organo narius, susijusius akcininkus) ir 
veiklos programą, kurioje nurodomos 
investicinės paslaugos ir (arba) 
investicinė veikla, taip pat pagalbinės 
paslaugos, kurias ketinama teikti, ir filialo 
organizacinė struktūra, įskaitant visų 
atvejų, kai esminės veiklos funkcijos 
patikimos trečiosioms šalims, 
apibūdinimą;
c) nurodo už filialo valdymą atsakingų 
asmenų pavardes bei atitinkamus 
dokumentus, kuriais įrodoma, kad 
laikomasi Direktyvos .../... [naujoji FPRD] 
9 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
reikalavimų;
d) pateikia informaciją apie pradinį 
kapitalą, kuriuo filialas laisvai 
disponuoja.

39c straipsnis
Veiklos leidimo išdavimas
1. Valstybės narės, kurioje trečiosios 
šalies įmonė ketina įsteigti filialą, 
kompetentinga institucija išduoda veiklos 
leidimą tik kai įvykdomos šios sąlygos:
a) kompetentinga institucija įsitikina, kad 
įvykdytos Direktyvos .../... (naujoji FPRD) 
41 straipsnyje išdėstytos sąlygos;
b) kompetentinga institucija įsitikina, kad 
trečiosios šalies įmonės filialas galės 
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laikytis 3 dalyje išdėstytų nuostatų.
Trečiosios šalies įmonei per šešis 
mėnesius nuo išsamios paraiškos 
pateikimo pranešama, ar leidimas 
išduodamas, ar ne.
2. Trečiosios šalies įmonės filialas, 
kuriam išduotas leidimas pagal 1 dalį, 
laikosi įsipareigojimų, išdėstytų šio 
reglamento 16, 17, 23, 24, 25, 27 
straipsniuose, 28 straipsnio 1 dalyje ir 30 
straipsnyje bei Direktyvos .../... [FPRD] 
13–23 straipsniuose, ir taiko pagal juos 
patvirtintas priemones, taip pat toje 
valstybėje narėje, kurioje jai išduotas 
leidimas, jos priežiūrą atlieka 
kompetentinga institucija.
Valstybės narės netaiko jokių papildomų 
reikalavimų šioje direktyvoje numatytais 
filialo administravimo ir valdymo 
klausimais.

39d straipsnis
Paslaugų teikimas kitose valstybėse 
narėse
1. Trečiosios šalies įmonė, kuriai išduotas 
leidimas pagal Direktyvos .../... [naujoji 
FPRD] 43 straipsnį, gali teikti leidime 
numatytas paslaugas ar vykdyti veiklą 
kitose ES šalyse neįsteigusi naujų filialų. 
Šiuo tikslu ji pateikia valstybės narės, 
kurioje įsteigtas filialas, kompetentingai 
institucijai šią informaciją:
a) valstybės narės, kurioje ji ketina vykdyti 
veiklą, pavadinimą,
b) veiklos programą, kurioje konkrečiai 
nurodomos investicinės paslaugos ar 
investicinė veikla, taip pat pagalbinės 
paslaugos, kurias ji ketina teikti toje 
valstybėje narėje.
Per vieną mėnesį nuo informacijos 
gavimo dienos valstybės narės, kurioje 
įsteigtas filialas, kompetentinga institucija 
persiunčia ją kompetentingai 
priimančiosios valstybės narės institucijai, 
pagal Direktyvos .../... [naujoji FPRD] 83 
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straipsnio 1 dalį paskirtai kontaktiniu 
punktu. Tuomet trečiosios šalies įmonė 
gali pradėti priimančiojoje valstybėje 
narėje teikti atitinkamą paslaugą ar 
paslaugas.
Jei pagal pirmą pastraipą pateikta 
informacija keičiama, trečiosios šalies 
įmonė ne vėliau kaip likus mėnesiui iki 
pakeitimo apie tai raštu praneša valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, 
kompetentingai institucijai. Valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, 
kompetentinga institucija informuoja apie 
šiuos pakeitimus priimančiosios valstybės 
narės kompetentingą instituciją.
Įmonę ir toliau prižiūri valstybė narė, 
kurioje pagal Direktyvos .../... [naujoji 
FPRD] 43 straipsnį įsteigtas filialas.
2. EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose nurodoma:
a) būtinas bendradarbiavimo susitarimų, 
minimų Direktyvos .../... [naujoji FPRD] 
41 straipsnio 1 dalies c punkte, turinys, 
siekiant užtikrinti, kad valstybės narės 
kompetentingos institucijos, išduodančios 
trečiosios šalies įmonei leidimą, gebėtų 
naudotis visais savo priežiūros 
įgaliojimais pagal šią direktyvą;
b) išsamus veiklos programos, kurios 
reikalaujama pagal Direktyvos .../... 
[naujoji FPRD] 42 straipsnio b punktą, 
turinys;
c) dokumentų, susijusių su filialo 
valdymu, kaip reikalaujama Direktyvos 
.../... [naujoji FPRD] 42 straipsnio c 
punkte, turinys;
d) išsamus informacijos, susijusios su 
pradiniu kapitalu, kuriuo laisvai 
disponuoja filialas, kaip reikalaujama 
pagal Direktyvos .../... [naujoji FPRD] 42 
straipsnio d punktą, turinys.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[XXX].
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Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.
3. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nurodomos informacijos teikimo 
ir pranešimo, numatytų tose dalyse, 
standartinės formos, šablonai ir 
procedūros.
Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.] 
EVPRI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.
4. Komisija įgaliojama pagal 40 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
priemonių, kuriomis būtų nustatomos 
pakankamo pradinio kapitalo, kuriuo 
laisvai disponuoja filialas, įvertinimo 
sąlygos atsižvelgiant į filialo teikiamas 
investicines paslaugas ar investicinę 
veiklą ir į klientų, kuriems jos turėtų būti 
teikiamos, rūšį.

1b skirsnis
Veiklos leidimų registravimas ir 

panaikinimas
39e straipsnis

Registravimas
Valstybės narės registruoja įmones, 
kurioms pagal 41 straipsnį išduoti veiklos 
leidimai. Registras prieinamas viešai, o 
jame pateikiama informacija apie trečiųjų 
šalių įmonių paslaugas ar veiklą, kurioms 
išduotas leidimas. Šis sąrašas reguliariai 
atnaujinamas. Apie kiekvieną leidimo 
išdavimo atvejį pranešama EVPRI.
EVPRI sudaro visų trečiųjų šalių įmonių, 
kurioms išduotas leidimas teikti paslaugas 
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ir vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą. Sąraše 
pateikiama informacija apie paslaugas ar 
veiklą, kurias teikti trečiosios šalies 
įmonei išduotas leidimas, ir jis nuolat 
atnaujinamas. EVPRI skelbia tą sąrašą 
savo interneto svetainėje ir jį atnaujina.

39f straipsnis
Veiklos leidimų panaikinimas
Veiklos leidimą pagal 43 straipsnį 
išdavusi kompetentinga institucija veiklos 
leidimą, išduotą trečiosios šalies įmonei, 
gali panaikinti tada, kai tokia įmonė:
a) per 12 mėnesių nepasinaudoja šiuo 
leidimu, aiškiai atsisako leidimo arba 
ilgiau kaip šešis mėnesius neteikė jokių 
investicinių paslaugų arba nesivertė jokia 
investicine veikla, ir jeigu atitinkama 
valstybė narė nėra numačiusi, kad tokiais 
atvejais šis leidimas netenka galios;
b) gauna leidimą pateikusi klaidingą 
informaciją ar pasinaudojusi kitomis 
netinkamomis priemonėmis;
c) nebeatitinka tų sąlygų, kuriomis buvo 
suteiktas leidimas;
d) rimtai ir sistemingai pažeidinėjo pagal 
šią direktyvą priimtas nuostatas, 
reglamentuojančias investicinių įmonių 
veiklos sąlygas ir taikomas trečiųjų šalių 
įmonėms;
e) kai nacionalinėje teisėje numatyti 
veiklos leidimo panaikinimo atvejai, 
nepatenkantys į šios direktyvos taikymo 
sritį.
Apie kiekvieną veiklos leidimo 
panaikinimo atvejį pranešama EVPRI.
Panaikinimas skelbiamas 45 straipsnyje 
nustatytame sąraše ir galioja 5 metus.

Or. en

Pagrindimas

Šis skyrius turėtų būti reglamente, o ne direktyvoje.
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Pakeitimas 810
Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 41 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
2 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 3 
dalimi, 6 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsnio 
4 dalimi, 10 straipsnio 2 dalimi, 11 
straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 2 dalimi, 
13 straipsnio 7 dalimi, 14 straipsnio 5 
dalimi, 14 straipsnio 6 dalimi, 16 
straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 2 dalimi,
18 straipsnio 3 dalimi, 19 straipsnio 3 
dalimi, 20 straipsnio 3 dalimi, 28 
straipsnio 6 dalimi, 29 straipsnio 6 dalimi, 
30 straipsnio 3 dalimi, 31 straipsnio 8 
dalimi, 32 straipsnio 6 dalimi, 35 
straipsnio 10 dalimi ir 45 straipsnio 2 
dalimi.

Komisija įgaliojama pagal 41 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
12 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 6 
dalimi, 18 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 
6 dalimi, 29 straipsnio 6 dalimi, 30 
straipsnio 3 dalimi, 31 straipsnio 8 dalimi, 
35 straipsnio 10 dalimi ir 45 straipsnio 2 
dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su pirmiau pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas 811
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip [praėjus 2 metams nuo 
FPRD taikymo pradžios, kaip nurodyta 41 
straipsnio 2 dalyje] Komisija, pasitarusi su 
EVPRI, Europos Parlamentui ir Tarybai 

1. Ne vėliau kaip [praėjus 2 metams nuo 
FPRR taikymo pradžios, kaip nurodyta 41 
straipsnio 2 dalyje] Komisija, pasitarusi su 
EVPRI, Europos Parlamentui ir Tarybai 
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pateikia praktinio 3–6 ir 9–12 
straipsniuose nustatytų skaidrumo 
prievolių taikymo poveikio, visų pirma 
skaidrumo iki sandorio sudarymo prievolės 
netaikymo pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 4 
straipsnio 2 ir 3 dalis ir tolesnio šios 
priemonės tinkamumo, ataskaitą.

pateikia praktinio 3–12 straipsniuose
nustatytų skaidrumo prievolių taikymo 
poveikio, visų pirma skaidrumo iki 
sandorio sudarymo prievolės netaikymo 
pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 2 ir 
3 dalis bei 8 straipsnį ir tolesnio šios 
priemonės tinkamumo, ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Poveikį, kurį skaidrumo prievolės turi nenuosavybės vertybinių popierių rinkoms, reikia 
atidžiai ištirti, nes ši koncepcija visiškai nauja.

Pakeitimas 812
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip [praėjus 2 metams nuo 
FPRD taikymo pradžios, kaip nurodyta 41 
straipsnio 2 dalyje] Komisija, pasitarusi su 
EVPRI, Tarybai ir Europos Parlamentui 
pateikia 13 straipsnio veikimo, įskaitant tai, 
ar pranešimų apie sandorius, kuriuos gauna 
ir kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos, turinys ir forma suteikia 
galimybę nevaržomai stebėti investicinių 
įmonių veiklą pagal 13 straipsnio 1 dalį, 
ataskaitą. Komisija gali teikti atitinkamus 
pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl 
galimybės teikti sandorių ataskaitas EVPRI 
nustatytai sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms susipažinti su visa pagal šį 
straipsnį pateikiama informacija.

2. Ne vėliau kaip [praėjus 2 metams nuo 
FPRR taikymo pradžios, kaip nurodyta 41 
straipsnio 2 dalyje] Komisija, pasitarusi su 
EVPRI, Tarybai ir Europos Parlamentui 
pateikia 13 straipsnio veikimo, įskaitant tai, 
ar pranešimų apie sandorius, kuriuos gauna 
ir kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos, turinys ir forma suteikia 
galimybę nevaržomai stebėti investicinių 
įmonių veiklą pagal 13 straipsnio 1 dalį, 
ataskaitą. Komisija gali teikti atitinkamus 
pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl 
galimybės teikti sandorių ataskaitas EVPRI 
nustatytai sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms realiu laiku susipažinti su 
visa pagal šį straipsnį pateikiama 
informacija ir ši sistema galėtų būti 
konsoliduotos informacinės juostos 
teikėja, kaip nurodyta Direktyvoje dėl 
finansinių priemonių rinkų, kuria 
panaikinama Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyva 2004/39/EB 
(2011/0298(COD)), be to, ji galėtų veikti 
kaip centralizuota bendradarbiavimo 
sistema, atitinkanti Reglamento dėl 
prekybos vertybiniais popieriais 
naudojantis viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimo rinka (C7-
0360/11) tikslus – joje būtų galima stebėti 
įvairiose rinkose ir įvairiose šalyse 
vykdomą piktnaudžiavimą.

Or. fi

Pakeitimas 813
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau kaip [praėjus 2 metams nuo 
FPRR taikymo pradžios, kaip nurodyta 41 
straipsnio 2 dalyje] Komisija, pasitarusi 
su EVPRI, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pranešimą apie galimybę 
sukurti Europos konsoliduotųjų 
kotiruočių geriausių pasiūlymų ir 
siūlomųjų kainų sistemą ir nurodyti, ar tai 
galėtų būti tinkamas komercinis 
sprendimas siekiant sumažinti rinkos 
dalyvių informuotumo skirtumus ir 
priemonė reguliavimo institucijoms 
geriau stebėti kotiravimą prekybos vietose.

Or. en

Pagrindimas

Nors sukurti Europos konsoliduotųjų kotiruočių geriausių pasiūlymų ir siūlomųjų kainų 
sistemą dabartinėmis prekybos sąlygomis Europoje būtų brangu, EVPRI turėtų apsvarstyti, ar 
to reikėtų siekti ES finansų rinkoms tampant vis labiau integruotoms ir sudėtingesnėms.
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Pakeitimas 814
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento [ERIR] 67 straipsnio 2 dalyje 
pridedama ši pastraipa: „Sandorių 
duomenų saugykla perduoda duomenis 
kompetentingoms institucijoms, 
vadovaudamasi Reglamento [FPRR] 23 
straipsnyje nustatytais reikalavimais“.

Reglamento [ERIR] 81 straipsnio 3 dalyje 
pridedama ši pastraipa: „Sandorių 
duomenų saugykla perduoda duomenis 
kompetentingoms institucijoms, 
vadovaudamasi Reglamento [FPRR] 23 
straipsnyje nustatytais reikalavimais“.

Or. en

Pakeitimas 815
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento [ERIR] 1 straipsnyje 
pridedama ši pastraipa:
„5a. 4 straipsnyje numatyta prievolė dėl 
tarpuskaitos ir 9 straipsnyje numatyta 
pareiga teikti ataskaitas netaikomos 
sutartims dėl išvestinių finansinių 
priemonių, kurių sandorio šalis yra 
Europos centrinių bankų sistemos 
(ECBS) narė.“
(Aiškumo labui siūlomas [ERIR] 
reglamento 1 straipsnio pakeitimas 
grindžiamas kompromisu, dėl kurio 
Europos Parlamentas susitarė 2012 m. 
kovo 29 d. plenariniame posėdyje per 
pirmąjį svarstymą („kompromisas“), o ne 
2010 m. rugsėjo 15 d. Komisijos pasiūlymu 
COM(2010) 484 final („Komisijos 
pasiūlymas).)

Or. en
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Pagrindimas

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Pakeitimas 816
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento [.] [ERIR] 71 straipsnio 3 
dalyje pridedama ši pastraipa: „[3] ir [8] 
straipsniai 5 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo netaikomi grupės vidaus 
sandoriams. Šiuo tikslu minėtuoju 
penkerių metų laikotarpiu iš šio 
reglamento [2a] straipsnyje pateiktos 
grupės vidaus sandorių apibrėžties 
išbraukiamos 2 dalies a punkto i ir iv 
papunkčiuose nurodytos sąlygos.“

Or. en
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Pakeitimas 817
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Dalinis Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl 
skolintų vertybinių popierių pardavimo ir 

tam tikrų kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų 

pakeitimas
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl skolintų vertybinių 
popierių pardavimo ir tam tikrų kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių aspektų 10 straipsnis keičiamas 
taip: „5, 6, 7, 8, 12 ir 13 straipsniai ir 18–
29 straipsniai taikomi visiems fiziniams 
arba juridiniams asmenims, nuolat 
gyvenantiems arba įsikūrusiems 
Sąjungoje arba trečiojoje šalyje.“

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti atvejų, kai nesilaikoma šios ES taisyklės, ir siekiant, kad ši taisyklė būtų 
veiksmingai taikoma, reikėtų naudoti FPRR, siekiant iš dalies pakeisti 10 straipsnį, kad 
„vietos“ taisyklė ir skubios priemonės būtų taikomos visiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims, nuolat gyvenantiems arba įsikūrusiems Sąjungoje arba trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 818
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veikiančios trečiųjų šalių įmonės gali 
toliau teikti paslaugas ir vykdyti veiklą 

1. Veikiančios trečiųjų šalių įmonės gali 
toliau teikti paslaugas mažmeniniams 
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valstybėse narėse laikydamosi nacionalinės 
tvarkos iki [4 metai po šio reglamento 
įsigaliojimo].

klientams ir vykdyti veiklą valstybėse 
narėse laikydamosi nacionalinės tvarkos iki 
2016 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 819
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šio reglamento V antraštinė dalis 
trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo netaikoma grupės vidaus 
sandoriams. Šiuo tikslu minėtuoju 
penkerių metų laikotarpiu iš Reglamento 
[.] (ERIR) [2a] straipsnyje pateiktos 
grupės vidaus sandorių apibrėžties 
išbraukiamos 2 dalies a punkto i ir iv 
papunkčiuose nurodytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 820
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šio reglamento V antraštinė dalis 
penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo netaikoma grupės vidaus 
sandoriams. Šiuo tikslu minėtuoju 
penkerių metų laikotarpiu iš Reglamento 
(ERIR) [2a] straipsnyje pateiktos grupės 
vidaus sandorių apibrėžties išbraukiamos 
2 dalies a punkto i ir iv papunkčiuose 
nurodytos sąlygos.
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Or. en

Pagrindimas

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Pakeitimas 821
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį gali priimti priemones, 
kuriomis nustatomas 2 dalies taikymo 
laikotarpio pratęsimas, atsižvelgiant į 
Komisijos pagal 37 straipsnį jau priimtus 
sprendimus dėl lygiavertiškumo ir 
numatomus trečiųjų šalių reguliavimo ir 
priežiūros sistemų pokyčius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 822
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo [24 mėnesiai 
po šio reglamento įsigaliojimo], išskyrus 2 

Šis reglamentas taikomas nuo [24 mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo], išskyrus 
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straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 6 
straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 10 
straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 12 
straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 7 dalį, 14 
straipsnio 5 dalį, 14 straipsnio 6 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį, 18 
straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 3 dalį, 20 
straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 8 dalį, 24 
straipsnio 5 dalį, 26 straipsnį, 28 straipsnio 
6 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 3 
dalį, 31, 32, 33, 34 ir 35 straipsnius, kurie 
taikomi iškart, įsigaliojus šiam 
reglamentui.

2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 6 
straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 10 
straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 12 
straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 7 dalį, 14 
straipsnio 5 dalį, 14 straipsnio 6 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį, 18 
straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 3 dalį, 20 
straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 8 dalį, 24 
straipsnio 5 dalį, 25 straipsnį, 26 straipsnį, 
28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 30 
straipsnio 3 dalį, 31, 32, 33, 34 ir 35 
straipsnius, kurie taikomi iškart, įsigaliojus 
šiam reglamentui.

Or. en

Pakeitimas 823
Pascal Canfin
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo [24 mėnesiai
po šio reglamento įsigaliojimo], išskyrus 2 
straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 6 
straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 10 
straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 12 
straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 7 dalį, 14 
straipsnio 5 dalį, 14 straipsnio 6 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį, 18 
straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 3 dalį, 20 
straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 8 dalį, 24 
straipsnio 5 dalį, 26 straipsnį, 28 straipsnio 
6 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 3 
dalį, 31, 32, 33, 34 ir 35 straipsnius, kurie 
taikomi iškart, įsigaliojus šiam 
reglamentui.

Šis reglamentas taikomas nuo [12 mėnesių
nuo šio reglamento įsigaliojimo], išskyrus 
2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 6 
straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 10 
straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 12 
straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 7 dalį, 14 
straipsnio 5 dalį, 14 straipsnio 6 dalį, 16 
straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį, 18 
straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 3 dalį, 20 
straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 8 dalį, 24 
straipsnio 5 dalį, 26 straipsnį, 28 straipsnio 
6 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 3 
dalį, 31, 32, 33, 34 ir 35 straipsnius, kurie 
taikomi iškart, įsigaliojus šiam 
reglamentui.

Or. en
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Pakeitimas 824
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Asmenims, kuriems pirmiau buvo 
taikoma išimtis pagal Direktyvos 
2004/39/EB 2 straipsnio 1 dalies k punktą, 
šis reglamentas įsigalioja [po dvejų metų 
nuo reglamento įsigaliojimo datos].

Or. de

Pagrindimas

FPRD ateityje bus taikoma naujiems dalyviams, kuriems iki šiol ji buvo netaikoma. Jie pirmą 
kartą turės atitikti sudėtingus reikalavimus ir, be to, įvykdyti restruktūrizavimą, o finansų 
įmonės, priešingai, turės tik laikytis papildomų reikalavimų. Todėl šioms įmonėms reikalingas 
ilgesnis įgyvendinimo terminas.


