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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Darnos didinimas ir administracinės naštos mažinimas siekiant, kad bendroji rinka veiktų 
geriau.

Nuomonės referentė mano, kad Skaidrumo direktyvos persvarstymas yra reikalingas žingsnis 
siekiant užtikrinti bendrosios rinkos veikimą. Taigi darnos didinimas ir neproporcingos 
administracinės naštos mažinimas yra sveikintini pasiūlymai. Nuomonės referentė palankiai 
vertina tai, kad buvo padidinti Komisijos įgaliojimai siekiant palengvinti investuotojų prieigą 
prie reguliuojamos informacijos nustatant centrinio saugojimo mechanizmo standartus ir 
parengiant prieigos prie reguliuojamos informacijos techninius reikalavimus, ypač tai, kad 
įsteigtas centrinis prieigos punktas, iš kurio būtų ieškoma reguliuojamos informacijos. 

Referentė mano, kad reikalavimai teikti ataskaitas būtini siekiant daugiau skaidrumo. Šis 
skaidrumas naudingas investuotojams, tačiau jis naudingas ir įmonėms. 

Vis dėlto dėl reikalavimų teikti ataskaitas įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms (MVĮ), 
neturėtų būti užkraunama neproporcinga našta. Taigi nuomonės referentė palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą panaikinti reikalavimą kas ketvirtį teikti ataskaitas. Poveikio vertinime 
Komisija apytikriai apskaičiavo, kad panaikinus šį reikalavimą kiekviena MVĮ sutaupytų iki 
60 000 EUR.

Panaikinti reikalavimą teikti ketvirčio ataskaitas ir drauge padidinti prieigą prie informacijos 
yra būtinos sąlygos siekiant sukurti MVĮ palankią aplinką ir paskatinti ilgalaikes investicijas į 
realiąją ekonomiką. Tai taip pat paskatins įmones kurti mažiau trumpalaikių planų, tvariau 
planuoti ilgalaikę veiklą, o ekonomikai tai turės stabilizuojamąjį poveikį. 

Pranešimas apie kontrolinius akcijų paketus ir finansinių priemonių sumavimas

Nustatant, apie kokių tipų akcijas turi būti pranešama, dabartinėje direktyvoje neaptariamos 
kai kurios finansinės priemonės, kurios gali būti naudojamos siekiant ekonominių interesų į 
biržos prekybos sąrašus įtrauktose įmonėse, tačiau neperkant jų akcijų. Vienas iš pavyzdžių 
yra išvestinės finansinės priemonės, už kurias atsiskaitoma pinigais. Siekdama užpildyti 
dabartinę pranešimo apie tokius finansinius paketus spragą, Komisija siūlo išplėsti taikymo 
sritį ir reikalauti atskleisti informaciją, kai įgyjamas kontrolinis finansinių priemonių, kurių 
ekonominis poveikis panašus į akcijų turėjimo poveikį, paketas. Referentė remia šį pasiūlymą, 
nes būtina vienodai traktuoti akcijas ir finansines priemones, kurių poveikis panašus.

Nuomonės referentė, kaip priedą prie pasiūlyto teksto, siūlo įterpti finansinių priemonių 
apibrėžtį, kuri labiau atitinka apibrėžtis, pateiktas pasiūlytame Finansinių priemonių rinkų 
reglamente (FPRR).

Referentė palankiai vertina tai, kad suderinamos pranešimo ribos. Pranešimo terminų 
klausimu referentė pripažįsta, kad reikia toliau derinti valstybių narių teisės aktus. Vis dėlto 
nuomonės referentė siūlo dabartinėje direktyvoje nustatytą pranešimo terminą pakeisti 
trumpesniu. 
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Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

Šiuo metu iš įmonių nereikalaujama atskleisti finansinės veiklos rezultatų pagal kiekvieną šalį 
atskirai.  Sunku atskleisti ir prižiūrėti korupciją, neteisingą sandorių kainodarą ir neteisėtus 
finansinius srautus. Dėl šio neskaidrumo iškraipomos rinkos, sudaromos sąlygos vengti 
mokesčių, o investuotojai negauna informacijos apie ilgalaikį įmonių tvarumą. Nuomonės 
referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą reikalauti, kad į biržos prekybos sąrašus 
įtrauktos ir didelės į juos neįtrauktos įmonės, vykdančios veiklą gavybos pramonės ir 
miškininkystės sektoriuose, teiktų ataskaitas pagal šalis. Pagal šį pasiūlymą atsiranda daugiau 
skaidrumo ir sudaromos vienodos veiklos sąlygos toms įmonėms, kurios veikia vien tik ES 
rinkose, ir toms, kurios vykdo veiklą trečiosiose šalyse. Pasiūlymas dera su iniciatyvomis, 
kurios šiuo metu vykdomos kitose didelėse ekonominėse zonose, pvz., Jungtinėse Valstijose 
ir Honkonge. Reikalavimas teikti ataskaitas pagal šalis taip pat atitinka Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvą (EITI). Labiausiai pastebimų skaidrumo problemų šiuo metu esama 
minėtuose sektoriuose, bet jų yra ir kituose sektoriuose. Taigi siekiant išvengti , kad nebūtų 
reguliacinio arbitražo ir taisyklų nesilaikymo, šiuo klausimu neturėtų būti skirstoma į gavybos 
ir ne gavybos pramonę. Siūloma, kad reikalavimai teikti ataskaitas būtų aiškesni ir kad juos 
būtų galima taikyti bendriau, tačiau jie turėtų perteikti pradinio Komisijos pasiūlymo turinį 
nedarant nuorodų į įvairius elgesio kodeksus.

Sankcijos

Komisijos pasiūlymu siekiama suderinti dabartinius sankcijų taikymo mechanizmus suteikiant 
kompetentingoms institucijoms daugiau įgaliojimų taikyti sankcijas. Sankcijų skelbimas taip 
pat yra vienas iš pagrindinių šios pasiūlymo dalies elementų. Persvarstant su Skaidrumo 
direktyvoje nustatytomis sankcijomis susijusius teisės aktus atsižvelgiama kitų šiuo metu 
persvarstomų finansinių teisės aktų teisėkūros pokyčius, kaip antai į Piktnaudžiavimo rinka 
direktyvą ir 4-ąją Direktyvą dėl kapitalo poveikio (angl. CRD4). Referentė mano, kad ES 
finansų rinkos reguliavimo srityje svarbu naudoti bendrus sankcijų taikymo kriterijus.
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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir 
kurie plėtoja veiklą gavybos ar neliesto 
miško medienos ruošos sektoriuose, turėtų
kasmet atskiroje ataskaitoje nurodyti šalių, 
kuriose jie veikia, valdžios institucijoms 
atliktus mokėjimus. Šioje ataskaitoje būtų
nurodomi mokėjimai pagal tipus, 
atitinkančius tuos, kurie atskleidžiami 
pagal Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvą (EITI), ir pilietinei visuomenei 
būtų teikiama informacija, kuria 
remdamasi ji galėtų daug išteklių turinčių 
šalių valdžios institucijas įpareigoti 
atsiskaityti už savo pajamas iš gamtos 
išteklių naudojimo. Ši iniciatyva taip pat 
papildo ES veiksmų planą dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, valdymo ir prekybos 
(FLEGT) ir Medienos reglamentą, 
kuriuose medienos produktų 
prekybiautojai įpareigojami taikyti 
deramo tikrinimo sistemą, kad mediena 
nepasiektų ES rinkos neteisėtai. Išsamūs 
reikalavimai apibrėžti Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2011/../ES 
9 skyriuje;

(7) siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, 
emitentai, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje,
kaip metinės atskaitomybės dalį, taip pat
turėtų nurodyti šalių, kuriose jie veikia, 
valdžios institucijoms atliktus mokėjimus.
Informacija turėtų būti atskleidžiama 
pagal kiekvieną šalį atskirai. Jei kalbama 
apie emitentus, kurie vykdo su gavybos ar 
miškininkystės sektoriais susijusią veiklą, 
turėtų būti nurodomi mokėjimai pagal 
tipus, atitinkančius tuos, kurie 
atskleidžiami pagal Gavybos pramonės 
skaidrumo iniciatyvą (EITI), ir jie turėtų 
būti pateikiami pagal kiekvieną šalį ir 
projektą; čia projektas yra sutartis, 
licencija, nuoma ar kitas teisinis 
susitarimas, pagal kurį reglamentuojama 
emitento veikla ir dėl kurio randasi tam 
tikrų su pajamomis susijusių 
įsipareigojimų. Visi emitentai, 
atskleisdami informaciją, turėtų nurodyti 
įmonę sudarančių vienetų apyvartą 
(įskaitant trečiosios šalies ir grupės vidaus 
apyvartą), dėl kurios gali reikėti vykdyti 
mokėjimus, ir kiekvienoje šalyje 
pagamintą kiekį, ikimokestinį pelną, 
faktines mokesčių normas, bendrą 
įdarbintų asmenų skaičių ir jų bendrą 
atlyginimo sumą bei išlaidas investicijoms 
į ilgalaikį turtą per ataskaitinį laikotarpį. 
Išsamūs reikalavimai apibrėžti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
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2011/.../ES 9 skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Taikant vienodas taisykles visoms įmonėms sudaromos vienodos galimybės investuotojams ir 
įmonėms naudotis aiškiomis bendromis taisyklėmis, taigi sukuriama daugiau tikrumo. 
Griežtesni reikalavimai teikti ataskaitas taip pat yra būtina sąlyga siekiant užkirsti kelią 
mokesčių vengimui, kurio esama visuose sektoriuose.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2004/109/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad emitentai,
veikiantys gavybos ar neliesto miško 
medienos ruošos pramonės sektoriuose, 
kaip apibrėžta […], pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES(*) 9 skyrių kasmet parengtų
valdžios institucijoms atliktų mokėjimų 
ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus 
kiekvieniems finansiniams metams ir 
viešai prieinama mažiausiai penkerius 
metus. Mokėjimai valdžios institucijoms 
ataskaitoje nurodomi konsoliduotu 
lygmeniu.

Valstybės narės reikalauja, kad visi
emitentai, kaip savo metinės 
atskaitomybės dalį, parengtų šalių, 
kuriose jie veikia taip, tarsi būtų taikomas
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/.../ES(*) 9 skyrius, valdžios 
institucijoms atliktų mokėjimų ataskaitą.
Ataskaita viešai paskelbiama ne vėliau kaip 
per šešis mėnesius pasibaigus kiekvieniems 
finansiniams metams ir viešai prieinama 
mažiausiai penkerius metus. Mokėjimai 
valdžios institucijoms ataskaitoje nurodomi 
konsoliduotu lygmeniu. Ataskaitoje 
pateikiama informacija turėtų būti 
atskleidžiama pagal kiekvieną šalį 
atskirai. Jei kalbama apie emitentus, 
kurie vykdo su gavybos ar miškininkystės 
sektoriais susijusią veiklą, turėtų būti 
nurodomi mokėjimai pagal tipus, 
atitinkančius tuos, kurie atskleidžiami 
pagal Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvą (EITI), ir jie turėtų būti 
pateikiami pagal kiekvieną šalį ir 
projektą; čia projektas yra sutartis, 
licencija, nuoma ar kitas teisinis 
susitarimas, pagal kurį reglamentuojama 
emitento veikla ir dėl kurio randasi tam 
tikrų su pajamomis susijusių 



PA\893993LT.doc 7/9 PE483.735v01-00

LT

įsipareigojimų. Visi emitentai, 
atskleisdami informaciją, turėtų nurodyti 
įmonę sudarančių vienetų apyvartą 
(įskaitant trečiosios šalies ir grupės vidaus 
apyvartą), dėl kurios gali reikėti vykdyti 
mokėjimus, ir kiekvienoje šalyje 
pagamintą kiekį, ikimokestinį pelną, 
faktines mokesčių normas, bendrą 
įdarbintų asmenų skaičių ir jų bendrą 
atlyginimo sumą bei išlaidas investicijoms 
į ilgalaikį turtą per ataskaitinį laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Taikant vienodas taisykles visoms įmonėms sudaromos vienodos galimybės investuotojams ir 
įmonėms naudotis aiškiomis bendromis taisyklėmis, taigi sukuriama daugiau tikrumo. 
Griežtesni reikalavimai teikti ataskaitas taip pat yra būtina sąlyga siekiant užkirsti kelią 
mokesčių vengimui, kurio esama visuose sektoriuose.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/109/EB 
12 straipsnio 2 ir 6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
(a) 2 dalies įžanginė formuluotė 
pakeičiama taip:
„Pranešimas emitentui turi būti 
pateiktas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 
praėjus vienai prekybos dienai [...] po 
datos, kai akcininkas arba 10 straipsnyje 
nurodytas fizinis ar juridinis asmuo:“;
(b) 6 dalis pakeičiama taip:
„6. Gavęs pranešimą pagal 1 dalį, bet ne 
vėliau kaip per vieną vėlesnę prekybos
dieną, emitentas turi viešai paskelbti visą 
pranešime esančią informaciją.“

Or. en
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Pagrindimas

Daug valstybių narių šiuo metu laikosi griežtesnių kriterijų, taikomų pranešimo terminams. 
Dabartinėje direktyvoje pateikiami terminai buvo nustatyti prieš dešimt metų, juos reikia 
sutrumpinti, nes pasikeitė paklausa rinkose ir išsivystė naudojamos technologijos.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis
Direktyva 2004/109/EB
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinių priemonių, pagal kurias 
suėjus terminui turėtojui pagal oficialų 
susitarimą suteikiama besąlyginė teisė 
įsigyti emitento, kurio akcijomis leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje, jau 
išleistų akcijų, kurios suteikia balsavimo 
teises, arba pasirinkti įsigyti ar neįsigyti 
tokių akcijų;

a) finansinių priemonių, pagal kurias 
turėtojui pagal oficialų susitarimą 
suteikiama besąlyginė teisė įsigyti 
emitento, kurio akcijomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, jau išleistų akcijų, 
kurios suteikia balsavimo teises, arba 
pasirinkti įsigyti ar neįsigyti tokių akcijų;

Or. en

Pagrindimas

Vartojant Komisijos pasiūlymo formuluotę „suėjus terminui“ neapimamas kai kurių tipų 
turtas, kuriuo galima naudotis  ir po išpirkimo datos.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis
Direktyva 2004/109/EB
13 straipsnio 1b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio 1 dalies tikslais 
perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir 
pasirinkimo, ateities, apsikeitimo ir
išankstiniai palūkanų normų sandoriai, 
sutartys dėl kainų skirtumų ir visos kitos
išvestinių finansinių priemonių sutartys, 
pagal kurias gali būti atliekamas fizinis ar 
piniginis atsiskaitymas, laikomi 

1b. Šio straipsnio 1 dalies tikslais sąvoka 
„finansinės priemonės“ apima 
perleidžiamuosius vertybinius popierius, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. .../... dėl 
finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas dėl ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių, 
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finansinėmis priemonėmis, jeigu atitinka
1 dalies a ir b punktuose nustatytas 
sąlygas.

pagrindinių sandorio šalių ir sandorių 
duomenų saugyklų [FPRR], 2 straipsnio
1 dalies 9 punkte, tačiau ne vien tik juos,
ir pasirinkimo, ateities, apsikeitimo ir
išankstinius palūkanų normų sandorius, 
sutartis dėl kainų skirtumų ir visas kitas
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
pagal kurias gali būti atliekamas fizinis ar 
piniginis atsiskaitymas ir kurios yra 
finansinės priemonės, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 
2 straipsnio 1 dalies 8 punkte.

Or. en

Pagrindimas

Nepateikus apibrėžties galėtų atsirasti reguliacinis arbitražas ir susidaryti nevienodos 
sąlygos įvairiose valstybėse narėse.


