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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių 
popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių aspektų
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0482),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0264/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 

(4) Siekiant panaikinti dabartinį 
nenuoseklumą, kai kelios valstybės narės 
imasi skirtingų priemonių, ir apriboti 
kompetentingų institucijų galimybę imtis 
skirtingų priemonių, svarbu darniai mažinti 
galimą riziką, kylančią dėl skolintų 
vertybinių popierių pardavimo ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių. Nustatytinais reikalavimais 
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reikėtų mažinti nustatytą riziką, pernelyg 
nemažinant skolintų vertybinių popierių 
pardavimo naudos rinkų kokybei ir 
efektyvumui.

reikėtų mažinti nustatytą riziką,
nepadarant žalingo poveikio Sąjungos 
finansinės rinkos veikimui.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Be to, kad turi pabrėžti perkančiojo 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių rinkos 
reglamentavimą Komisija iki 2012 m. 
sausio 1 d. Europos Parlamentui ir 
Tarybai turi pateikti ataskaitas dėl 
prekiautojų, veikiančių kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių rinkoje, siekiant užtikrinti jų 
mokumą kredito įvykio atveju ir pristatyti 
visus atitinkamus pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) Pagrindinių prekių rinkos ir ypač 
žemės ūkio rinkos nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį. Kadangi tam 
tikri šiame reglamente nustatyti rizikos 
atvejai gali būti būdingi ir šioms rinkoms, 
Komisija iki 2012 m. sausio 1 d. turi 
pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šiose rinkose egzistuojančią riziką, 
atsižvelgiant į jų specifiškumą, ir pristatyti 
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visus atitinkamus pasiūlymus. 

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a)  Siekiant, kad būtų nuolat stebimos 
pozicijos, į su skaidrumu susijusias 
pareigas turi būti įtrauktas svertinių 
ilgųjų pozicijų pranešimas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl svertinių ilgųjų pozicijų kyla tokia pati rizika kaip ir dėl trumpųjų pozicijų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atskleidžiant informaciją apie 
reikšmingas grynąsias trumpąsias 
pozicijas, susijusias su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, reguliavimo 
institucijoms būtų teikiama svarbi 
informacija, į kurią atsižvelgdamos jos 
galėtų geriau stebėti, ar dėl tokių pozicijų 
iš tikrųjų neatsiranda sisteminė rizika ir ar 
jomis nepiktnaudžiaujama. Todėl reikėtų 
numatyti, kad reguliavimo institucijoms 
būtų pranešama apie reikšmingas grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
Sąjungoje. Toks reikalavimas turėtų apimti 
tik privatų informacijos atskleidimą 
reguliavimo institucijoms, nes informaciją 

(7) Atskleidžiant informaciją apie 
reikšmingas grynąsias trumpąsias 
pozicijas, susijusias su valstybės ir įmonės
skolos vertybiniais popieriais, reguliavimo 
institucijoms būtų teikiama svarbi 
informacija, į kurią atsižvelgdamos jos 
galėtų geriau stebėti, ar dėl tokių pozicijų 
iš tikrųjų neatsiranda sisteminė rizika ir ar 
jomis nepiktnaudžiaujama. Todėl reikėtų 
numatyti, kad reguliavimo institucijoms 
būtų pranešama apie reikšmingas grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
valstybės ir įmonės skolos vertybiniais 
popieriais Sąjungoje. Toks reikalavimas 
turėtų apimti tik privatų informacijos 
atskleidimą reguliavimo institucijoms, nes 
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apie tokias priemones skelbiant rinkai 
galima neigiamai paveikti valstybės skolos 
vertybinių popierių rinkas, kurių 
likvidumas ir taip sumažintas. Bet koks 
reikalavimas turėtų apimti pranešimą apie 
reikšmingas pozicijas valstybės emitentų 
atžvilgiu, įgytas naudojant kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius.

informaciją apie tokias priemones skelbiant 
rinkai galima neigiamai paveikti valstybės 
ir įmonės skolos vertybinių popierių 
rinkas, kurių likvidumas ir taip sumažintas. 
Bet koks reikalavimas turėtų apimti 
pranešimą apie reikšmingas pozicijas 
valstybės ir įmonių emitentų atžvilgiu, 
įgytas naudojant kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorius.

Or. en

Pagrindimas

Įmonės skolos vertybiniams popieriams ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandoriams taikoma tokia pati pranešimo tvarka kaip ir valstybės skolos vertybiniams 
popieriams.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant užtikrinti išsamų ir veiksmingą 
skaidrumo reikalavimą, svarbu įtraukti ne 
tik tas trumpąsias pozicijas, kurios 
atsiranda prekiaujant akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais 
prekybos vietose, bet ir tas, kurios 
atsiranda prekiaujant ne prekybos vietose, 
ir ekonomines grynąsias trumpąsias 
pozicijas, atsirandančias naudojant 
išvestines finansines priemones. 

(9) Siekiant užtikrinti išsamų ir veiksmingą 
skaidrumo reikalavimą, svarbu įtraukti ne 
tik tas trumpąsias pozicijas ir svertines 
ilgąsias pozicijas, kurios atsiranda 
prekiaujant akcijomis arba valstybės arba
įmonės skolos vertybiniais popieriais 
prekybos vietose, bet ir tas, kurios 
atsiranda prekiaujant ne prekybos vietose, 
ir ekonomines grynąsias trumpąsias 
pozicijas ir svertines ilgąsias pozicijas, 
atsirandančias naudojant išvestines 
finansines priemones. 

Or. en



PR\840448LT.doc 9/84 PE454.372v01-00

LT

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti išsamią ir 
tikslią informaciją apie fizinio arba 
juridinio asmens pozicijas. Ypač teikiant 
informaciją reguliavimo institucijai arba 
rinkai reikėtų atsižvelgti ir į trumpąsias, ir į 
ilgąsias pozicijas, kad būtų galima pateikti 
vertingą informaciją apie grynąją trumpąją 
fizinio arba juridinio asmens akcijų, 
valstybės skolos vertybinių popierių ir 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių poziciją. 

(10) Kad bet koks skaidrumo režimas būtų 
naudingas reguliavimo institucijoms ir 
rinkai, pagal jį reikėtų teikti išsamią ir 
tikslią informaciją apie fizinio arba 
juridinio asmens pozicijas. Ypač teikiant 
informaciją reguliavimo institucijai arba 
rinkai reikėtų atsižvelgti ir į trumpąsias, ir į 
ilgąsias pozicijas, kad būtų galima pateikti 
vertingą informaciją apie grynąją trumpąją 
fizinio arba juridinio asmens akcijų ir 
grynąją svertinę ilgąją poziciją, valstybės 
skolos vertybinių popierių ir kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją. 

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Apskaičiuojant trumpąją arba ilgąją 
poziciją, reikėtų atsižvelgti į bet kokį 
ekonominį fizinio arba juridinio asmens 
interesą, susijusį su išleistu įmonės akciniu 
kapitalu arba valstybės narės (arba 
Sąjungos) išleistu valstybės skolos 
vertybiniu popieriumi. Ypač reikėtų 
atsižvelgti į interesą, kuris tiesiogiai arba 
netiesiogiai įgytas naudojant išvestines 
finansines priemones, pvz., pasirinkimo ir 
ateities sandorius, sutartis dėl kainų 
skirtumų bei pirkimo ir pardavimo kainų 
skirtumo lažybų (angl. spread bet) 
sandorius, susijusius su akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais. Jei 

(11) Apskaičiuojant trumpąją arba ilgąją 
poziciją, reikėtų atsižvelgti į bet kokį 
ekonominį fizinio arba juridinio asmens 
interesą, susijusį su išleistu įmonės akciniu 
kapitalu arba valstybės narės (arba 
Sąjungos) išleistu valstybės skolos 
vertybiniu popieriumi. Ypač reikėtų 
atsižvelgti į interesą, kuris tiesiogiai arba 
netiesiogiai įgytas naudojant išvestines 
finansines priemones, pvz., pasirinkimo ir 
ateities sandorius, sutartis dėl kainų 
skirtumų bei pirkimo ir pardavimo kainų 
skirtumo lažybų (angl. spread bet) 
sandorius, susijusius su akcijomis arba 
valstybės skolos vertybiniais popieriais bei 
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pozicijos susijusios su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, reikėtų atsižvelgti ir 
į kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinių popierių 
emitentais. 

indeksus, krepšelius ir fondus, kurių
akcijomis prekiaujama biržoje. Jei 
pozicijos susijusios su valstybės ir įmonės
skolos vertybiniais popieriais, reikėtų 
atsižvelgti ir į kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorius, 
susijusius su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentais.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti prekybos vietose
vykdomus skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, kad būtų teikiama 
papildoma informacija apie prekybos 
vietose vykdomo skolintų akcijų pardavimo 
mastą. Informaciją apie skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus turėtų 
sujungti prekybos vietos valdytojas, o jos 
santrauką reikėtų skelbti bent kartą per 
dieną, siekiant padėti kompetentingoms 
institucijoms ir rinkos dalyviams stebėti 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
lygius.

(12) Be informacijos apie grynąsias 
trumpąsias akcijų pozicijas ir grynąsias 
svertines ilgąsias pozicijas atskleidimo 
skaidrumo režimo, reikėtų nustatyti 
reikalavimą ženklinti vykdomus skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus, 
kad būtų teikiama papildoma informacija 
apie skolintų akcijų pardavimo mastą. 
Informaciją apie skolintų vertybinių 
popierių pardavimo turėtų sujungti 
prekybos vietos valdytojas ar investicinė 
įmonė, kai pavedimai vykdomi ne 
prekybos vietose, o jos santrauką reikėtų 
skelbti bent kartą per dieną, siekiant padėti 
kompetentingoms institucijoms ir rinkos 
dalyviams stebėti skolintų vertybinių 
popierių pardavimo lygius.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškių priežasčių rūpinantis dėl sąžiningų konkurencijos sąlygų sukūrimo Sąjungoje, 
ženklinimas  turėtų būti taikomas visiems skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimams, nesvarbu, kur jie buvo atlikti.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės skolos 
vertybinio popieriaus pozicijos ekonominiu 
požiūriu galima prilyginti pagrindinės 
skolos priemonės trumposios pozicijos 
įgijimui. Todėl apskaičiuojant grynąją 
trumpąją poziciją valstybės skolos 
vertybinių popierių atžvilgiu reikėtų 
įtraukti kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
emitento įsipareigojimu. Į kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių poziciją reikėtų atsižvelgti ne tik 
nustatant, ar fizinis arba juridinis asmuo 
turi reikšmingą grynąją trumpąją poziciją, 
susijusią su valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, apie kurią reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, bet ir ar jis turi 
reikšmingą nepadengtą kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybinių popierių emitentu, apie 
kurią reikia pranešti institucijai. 

(13) Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių pirkimą neturint 
ilgosios pagrindinio valstybės ar įmonės
skolos vertybinio popieriaus pozicijos 
ekonominiu požiūriu galima prilyginti 
pagrindinės skolos priemonės trumposios 
pozicijos įgijimui. Todėl apskaičiuojant 
grynąją trumpąją poziciją valstybės ar 
įmonės skolos vertybinių popierių atžvilgiu 
reikėtų įtraukti kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorius, 
susijusius su valstybės skolos vertybinio 
popieriaus emitento įsipareigojimu. Į 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių poziciją reikėtų 
atsižvelgti ne tik nustatant, ar fizinis arba 
juridinis asmuo turi reikšmingą grynąją 
trumpąją poziciją, susijusią su valstybės 
skolos vertybiniais popieriais, apie kurią 
reikia pranešti kompetentingai institucijai, 
bet ir ar jis turi reikšmingą nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės ar įmonės skolos vertybinių 
popierių emitentu, apie kurią reikia 
pranešti institucijai.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti nuolatinę pozicijų 
stebėseną, skaidrumo įpareigojimai taip pat 
turėtų apimti informacijos pranešimą arba 

(14) Siekiant užtikrinti nuolatinę pozicijų 
stebėseną, skaidrumo įpareigojimai taip pat 
turėtų apimti informacijos pranešimą arba 



PE454.372v01-00 12/84 PR\840448LT.doc

LT

atskleidimą, kai pasikeitusi grynoji 
trumpoji pozicija tampa didesnė arba 
mažesnė už tam tikras ribas.

atskleidimą, kai pasikeitusi grynoji 
trumpoji pozicija ar grynoji svertinė 
pozicija tampa didesnė arba mažesnė už 
tam tikras ribas.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
svarbu, kad skaidrumo įpareigojimai būtų 
taikomi neatsižvelgiant į fizinio arba 
juridinio asmens buvimo vietą, įskaitant 
tuos atvejus, kai fizinis arba juridinis 
asmuo yra ne Sąjungoje, bet turi 
reikšmingą grynąją trumpąją poziciją 
įmonėje, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje Sąjungoje, arba grynąją 
trumpąją valstybės narės arba Sąjungos 
išleisto valstybės skolos vertybinio 
popieriaus poziciją. 

(15) Siekiant užtikrinti veiksmingumą, 
svarbu, kad skaidrumo įpareigojimai būtų 
taikomi neatsižvelgiant į fizinio arba 
juridinio asmens buvimo vietą, įskaitant 
tuos atvejus, kai fizinis arba juridinis 
asmuo yra ne Sąjungoje, bet turi 
reikšmingą grynąją trumpąją poziciją ar 
grynąsias svertines ilgąsias pozicijas
įmonėje, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje Sąjungoje, arba grynąją 
trumpąją valstybės narės arba Sąjungos 
išleisto valstybės ar įmonės skolos 
vertybinio popieriaus poziciją. 

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kartais manoma, kad dėl nesutartų 
pasiskolinti akcijų ir valstybės skolos 
vertybinių popierių pardavimo gali padidėti 
neatsiskaitymo ir nestabilumo rizika. 
Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga taikyti 
proporcingus apribojimus nesutartų 
pasiskolinti vertybinių popierių 

(16) Dėl nesutartų pasiskolinti akcijų ir 
valstybės skolos vertybinių popierių 
pardavimo gali padidėti neatsiskaitymo, 
nestabilumo ir piktnaudžiavimo rinka
rizika. Siekiant mažinti šią riziką, tikslinga 
pasiskolintų akcijų pardavimą vykdyti 
atsižvelgiant į anksčiau pasiskolintus 
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pardavimui. Išsamiais apribojimais 
reikėtų atsižvelgti į įvairius susitarimus, 
šiuo metu sudaromus parduodant sutartus 
pasiskolinti vertybinius popierius. Taip pat 
tikslinga įtraukti reikalavimus prekybos 
vietoms dėl supirkimo procedūrų ir baudų 
už neatsiskaitytus šių priemonių sandorius. 
Supirkimo procedūrų ir su pavėluotu 
atsiskaitymu susijusiais reikalavimais 
reikėtų nustatyti pagrindinius atsiskaitymo 
drausmės standartus. 

vertybinius popierius, kuriais yra 
garantuojama skola. Taip pat tikslinga 
įtraukti reikalavimus dėl supirkimo 
procedūrų ir baudų už neatsiskaitytus šių 
priemonių sandorius. Supirkimo procedūrų 
ir su pavėluotu atsiskaitymu susijusiais 
reikalavimais reikėtų nustatyti pagrindinius 
atsiskaitymo drausmės standartus. 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) vykdant valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius reikia remtis draudimo interesų 
principu. Turi būti uždraustos 
nepadengtos pozicijos valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai turi būti taikomi tik 
siekiant apsidrausti nuo rizikos.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Rinkos formavimo veikla labai svarbi 
užtikrinant Sąjungos rinkų likvidumą, o 

(19) Rinkos formavimo veikla labai svarbi 
užtikrinant Sąjungos rinkų likvidumą, o 
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rinkos formuotojai turi įgyti trumpąsias 
pozicijas, kad galėtų vykdyti šią funkciją. 
Nustačius reikalavimus tokiai veiklai būtų 
labai sumažintos rinkos formuotojų 
galimybės užtikrinti likvidumą ir būtų 
daromas didelis neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkų efektyvumui. Be to, rinkos 
formuotojai retai turi reikšmingų trumpųjų 
pozicijų, nebent labai trumpam. Todėl 
tokia veikla užsiimantiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims tikslinga netaikyti 
reikalavimų, kuriais būtų mažinamos jų 
galimybės atlikti šią funkciją ir kuriais dėl 
to būtų daromas neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkoms. Siekiant nustatyti 
lygiaverčius trečiosios šalies subjektus, 
būtina taikyti trečiosios šalies rinkų 
lygiavertiškumo vertinimo procedūrą. Šią 
išimtį reikėtų taikyti įvairių rūšių rinkos 
formavimo veiklai, išskyrus prekybą savo 
sąskaita. Išimtį tikslinga taikyti ir tam 
tikroms pirminės rinkos operacijoms, pvz., 
susijusioms su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais ir stabilizavimo 
sistemomis, nes šia svarbia veikla galima 
didinti rinkų veikimo efektyvumą. 
Kompetentingoms institucijoms reikėtų 
pranešti apie naudojimąsi išimtimis ir jos 
turėtų turėti įgaliojimą fiziniams arba 
juridiniams asmenims uždrausti naudotis 
išimtimi, jei jie netenkina atitinkamų 
išimties taikymo kriterijų. Be to, 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybę prašyti fizinio arba juridinio 
asmens pateikti informaciją, kad galėtų 
stebėti, kaip jis naudojasi išimtimi.

rinkos formuotojai turi įgyti trumpąsias 
pozicijas, kad galėtų vykdyti šią funkciją. 
Nustačius netinkamus reikalavimus tokiai 
veiklai būtų labai sumažintos rinkos 
formuotojų galimybės užtikrinti likvidumą 
ir būtų daromas didelis neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkų veikimui. Be to, rinkos 
formuotojai retai turi reikšmingų trumpųjų 
pozicijų, nebent labai trumpam. Todėl 
tokia veikla užsiimantiems fiziniams arba 
juridiniams asmenims tikslinga netaikyti 
reikalavimų, kuriais būtų mažinamos jų 
galimybės atlikti šią funkciją ir kuriais dėl 
to būtų daromas neigiamas poveikis 
Sąjungos rinkoms. Siekiant nustatyti 
lygiaverčius trečiosios šalies subjektus, 
būtina taikyti trečiosios šalies rinkų 
lygiavertiškumo vertinimo procedūrą. Šią 
išimtį reikėtų taikyti įvairių rūšių rinkos 
formavimo veiklai, išskyrus prekybą savo 
sąskaita. Išimtį tikslinga taikyti ir tam 
tikroms pirminės rinkos operacijoms, pvz., 
susijusioms su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais ir stabilizavimo 
sistemomis, nes šia svarbia veikla galima 
didinti rinkų veikimo efektyvumą. 
Kompetentingoms institucijoms reikėtų 
pranešti apie naudojimąsi išimtimis ir jos 
turėtų turėti įgaliojimą fiziniams arba 
juridiniams asmenims uždrausti naudotis 
išimtimi, jei jie netenkina atitinkamų 
išimties taikymo kriterijų. Be to, 
kompetentingos institucijos turėtų nuolat
prašyti fizinio arba juridinio asmens 
pateikti informaciją, kad galėtų stebėti, 
kaip jis naudojasi išimtimi.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą toje 
prekybos vietoje, kad prireikus galėtų 
skubiai įsikišti, siekdama užtikrinti, kad 
24 valandų laikotarpiu nevaldomai nekristų 
atitinkamos finansinės priemonės kaina. 

(22) Labai kritus finansinės priemonės 
kainai prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija turėtų taip pat turėti galimybę 
laikinai apriboti atitinkamos skolintos 
finansinės priemonės pardavimą, kad 
prireikus galėtų skubiai įsikišti, siekdama 
užtikrinti, kad 24 valandų laikotarpiu 
nevaldomai nekristų atitinkamos finansinės 
priemonės kaina. 

Or. en

Pagrindimas

Yra logiška sumažinti skolintų vertybinių popierių pardavimą tik vienoje specialioje vietoje, 
kadangi problema yra susijusi su viena konkrečia finansine priemone, o ne su duota prekybos 
vieta.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Nors kompetentingos institucijos 
dažnai turi geriausias galimybes stebėti ir 
sparčiai reaguoti į neigiamą įvykį arba 
pokytį, EVPRI taip pat turėtų turėti 
įgaliojimą pati imtis priemonių, kai 
skolintų vertybinių popierių pardavimas ir 
kita susijusi veikla kelia grėsmę 
metodiškam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, kai tai 
turi tarpvalstybinį poveikį ir 
kompetentingos institucijos nesiėmė 
pakankamų šios grėsmės mažinimo 
priemonių. EVPRI, kai tik įmanoma, turėtų 
konsultuotis su Europos sisteminės rizikos 

(25) Nors kompetentingos institucijos 
dažnai turi geriausias galimybes stebėti ir 
sparčiai reaguoti į neigiamą įvykį arba 
pokytį, EVPI (EVPRI) taip pat turėtų turėti 
įgaliojimą pati imtis priemonių, kai 
skolintų vertybinių popierių pardavimas ir 
kita susijusi veikla kelia grėsmę 
metodiškam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, kai tai 
turi tarpvalstybinį poveikį ir 
kompetentingos institucijos nesiėmė 
pakankamų šios grėsmės mažinimo 
priemonių. EVPI (EVPRI), kai tik 
įmanoma, turėtų informuoti Europos 
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valdyba ir kitomis susijusiomis 
institucijomis, kai priemonė gali turėti 
įtaką ne tik finansų rinkoms, kaip gali 
atsitikti su biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kuriomis 
apdraudžiamos fizinės pozicijos. 

sisteminės rizikos valdybą, įkurtą ES 
Reglamentu Nr. .../2010 [ESRV] (ESRV) 
ir kitas susijusias institucijas, kai 
priemonė gali turėti įtaką ne tik finansų 
rinkoms, kaip gali atsitikti su biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kuriomis apdraudžiamos fizinės pozicijos. 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai reikėtų suteikti bendrąjį 
įgaliojimą tirti su skolintų vertybinių 
popierių pardavimu arba kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių naudojimu susijusį klausimą ar 
praktiką, kad ji įvertintų, ar dėl šio 
klausimo arba praktikos nekyla galima 
grėsmė finansiniam stabilumui arba 
pasitikėjimui rinka. Atlikusi tokį tyrimą, 
EVPRI turėtų paskelbti ataskaitą su jo 
išvadomis.

(29) Europos vertybinių popierių 
institucijai (EVPRI) reikėtų suteikti 
bendrąjį įgaliojimą tirti su skolintų 
vertybinių popierių pardavimu arba kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių naudojimu susijusį klausimą ar 
praktiką, kad ji įvertintų, ar dėl šio 
klausimo arba praktikos nekyla galima 
grėsmė finansiniam stabilumui arba 
pasitikėjimui rinka. Atlikusi tokį tyrimą, 
EVPI (EVPRI) turėtų paskelbti ataskaitą 
su jo išvadomis. EVPI (EVPRI) taip pat 
turi būti suteikta galimybė patikrinimus 
atlikti vietoje.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Šiuo reglamentu laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, kurie visų 
pirma pripažinti Sutartyje dėl Europos 

(31) Šiuo reglamentu laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, kurie visų 
pirma pripažinti Sutartyje dėl Europos 
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Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į 
asmens duomenų apsaugą, pripažintos 
Sutarties 16 straipsnyje ir Chartijos 8 
straipsnyje. Visų pirma su reikšmingomis 
grynosiomis trumposiomis pozicijomis 
susijęs skaidrumas, įskaitant viešą 
informacijos atskleidimą, kaip numatyta 
šiuo reglamentu, yra būtinas dėl finansų 
rinkos stabilumo ir investuotojų apsaugos 
priežasčių. Šis skaidrumas reguliavimo 
institucijoms sudarys sąlygas stebėti 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
naudojimą piktnaudžiavimo tikslais ir 
pasekmes tinkamam rinkų veikimui. Be to, 
šis skaidrumas gali padėti išvengti 
informacijos asimetrijos užtikrinant, kad 
visi rinkos dalyviai būtų pakankamai 
informuojami apie tai, kaip skolintų 
vertybinių popierių pardavimas veikia 
kainas. Visais atvejais keisdamosi 
informacija arba ją perduodamos, 
kompetentingos institucijos turėtų laikytis 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo nustatytų 
asmens duomenų perdavimo taisyklių. 
Visais atvejais keisdamasi informacija arba 
ją perduodama, EVPRI turėtų laikytis 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo, kuris turėtų būti 
visapusiškai taikomas asmens duomenų 
tvarkymui šio reglamento tikslais, 
nustatytų asmens duomenų perdavimo 
taisyklių.

Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
(Chartijoje), ypač teisės į asmens duomenų
apsaugą, pripažintos SESV 16 straipsnyje 
ir Chartijos 8 straipsnyje. Visų pirma su 
reikšmingomis grynosiomis trumposiomis 
pozicijomis ir grynosiomis svertinėmis 
ilgosiomis pozicijomis susijęs skaidrumas, 
įskaitant viešą informacijos atskleidimą, 
kaip numatyta šiuo reglamentu, yra būtinas 
dėl finansų rinkos stabilumo ir investuotojų 
apsaugos priežasčių. Šis skaidrumas 
reguliavimo institucijoms sudarys sąlygas 
stebėti skolintų vertybinių popierių 
pardavimo naudojimą piktnaudžiavimo 
tikslais ir pasekmes tinkamam rinkų 
veikimui. Be to, šis skaidrumas gali padėti 
išvengti informacijos asimetrijos 
užtikrinant, kad visi rinkos dalyviai būtų 
pakankamai informuojami apie tai, kaip 
skolintų vertybinių popierių pardavimas 
veikia kainas. Visais atvejais keisdamosi 
informacija arba ją perduodamos, 
kompetentingos institucijos turėtų laikytis 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo nustatytų 
asmens duomenų perdavimo taisyklių. 
Visais atvejais keisdamasi informacija arba 
ją perduodama, EVPI (EVPRI)turėtų 
laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Sąjungos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo, kuris turėtų būti 
visapusiškai taikomas asmens duomenų 
tvarkymui šio reglamento tikslais, 
nustatytų asmens duomenų perdavimo 
taisyklių.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybės narės turėtų nustatyti už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų 
sankcijų taisykles ir užtikrinti jų
įgyvendinimą. Šios sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios. 

(32) Valstybės narės turėtų nustatyti už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų 
sankcijų taisykles ir užtikrinti jų 
įgyvendinimą. Šios sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios. 
EVPI (EVPRI) turi padėti valstybėms 
narėms siekti susijusių sankcijų 
harmonizavimo. EVPI (EVPRI) turi būti 
informuota apie visas valstybių narių 
taikomas sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties 290 straipsnį. Deleguotuosius 
teisės aktus pirmiausia reikėtų priimti dėl 
išsamios informacijos, susijusios su 
trumpųjų pozicijų apskaičiavimu, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, informacijos 
pranešimo arba atskleidimo ribomis ir 
kriterijų bei veiksnių, pagal kuriuos 
nustatoma, kada dėl neigiamo įvykio arba 
pokyčio atsiranda didelė grėsmė 
finansiniam stabilumui arba pasitikėjimui 
rinka valstybėje narėje arba Sąjungoje, 
papildomu patikslinimu.

(34) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
SESV 290 straipsnį. Deleguotuosius teisės 
aktus pirmiausia reikėtų priimti dėl 
išsamios informacijos, susijusios su 
grynųjų pozicijų apskaičiavimu, kai fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, informacijos 
pranešimo arba atskleidimo ribomis ir 
kriterijų bei veiksnių, pagal kuriuos 
nustatoma, kada dėl neigiamo įvykio arba 
pokyčio atsiranda didelė grėsmė 
finansiniam stabilumui arba pasitikėjimui 
rinka valstybėje narėje arba Sąjungoje, 
papildomu patikslinimu. Yra labai svarbu , 
kad Komisija vykdytų atitinkamas 
konsultacijas paruošiamųjų darbų metu, 
įskaitant ekspertų lygmeniu. EVPI 
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(EVPRI) turi vaidinti pagrindinį vaidmenį 
sudarant deleguotuosius teisės aktus, 
teikdama patarimus Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įmonės, kurios pagrindinė buveinė 
yra Europos Sąjungoje ir kurios akcijomis 
leista prekiauti Sąjungos prekybos vietose, 
išleistos skolos finansinės priemonės ir 
Direktyvos 2004/39/EB I priedo C skirsnio 
4–10 punktuose nurodytos išvestinės 
finansinės priemonės. 

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įgaliotasis pirminis makleris – fizinis 
arba juridinis asmuo, pasirašęs susitarimą 
su valstybės skolos vertybinių popierių 
emitentu, pagal kurį šis fizinis arba 
juridinis asmuo įsipareigoja būti su to 
emitento išleistais skolos vertybiniais 
popieriais susijusių pirminės ir antrinės 
rinkos operacijų vykdytoju;

(a) įgaliotasis pirminis makleris – fizinis 
arba juridinis asmuo, pasirašęs susitarimą 
su valstybės ar įmonės skolos vertybinių 
popierių emitentu, pagal kurį šis fizinis 
arba juridinis asmuo įsipareigoja būti su to 
emitento išleistais skolos vertybiniais 
popieriais susijusių pirminės ir antrinės 
rinkos operacijų vykdytoju;

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) „įmonės skolos vertybiniai popieriai“ 
– įmonės, kurios pagrindinė buveinė yra 
Europos Sąjungoje ir kurios akcijomis 
leista prekiauti Sąjungos prekybos vietose, 
išleista skolos finansinė priemonė;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) „išleisti įmonės skolos vertybiniai 
popieriai“ – bendroji įmonės, kurios 
pagrindinė buveinė yra Europos 
Sąjungoje ir kurios akcijomis leista 
prekiauti Sąjungos prekybos vietose, 
skolos vertybinių popierių vertė; 

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) kai kalbama apie įmonės, kurios 
pagrindinė buveinė yra Sąjungoje ir 
kurios akcijomis leista prekiauti prekybos 
vietoje Sąjungoje, išduotą skolos vertybinį 
popierių arba kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorį, susijusį 
su tos įmonės įsipareigojimu, – valstybės 
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narės, kurioje yra įmonės pagrindinė 
buveinė, kompetentinga institucija; 

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai kalbama apie kitą finansinę priemonę, 
nenurodytą i arba ii punktuose – tos 
finansinės priemonės atžvilgiu 
kompetentinga institucija, apibrėžta 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 
2 straipsnio 7 dalyje ir nustatyta pagal to 
reglamento III skyrių;

kai kalbama apie kitą finansinę priemonę, 
nenurodytą i , ii arba iia punktuose – tos 
finansinės priemonės atžvilgiu 
kompetentinga institucija, apibrėžta 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 
2 straipsnio 7 dalyje ir nustatyta pagal to 
reglamento III skyrių;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) kai kalbama apie finansinę priemonę, 
kuri neįtraukta į i, ii arba iii punktus – tos 
valstybės narės, kurioje pirmą kartą leista 
prekiauti finansine priemone prekybos 
vietoje, kompetentinga institucija;

(iv) kai kalbama apie finansinę priemonę, 
kuri neįtraukta į i, ii, iia arba iii punktus –
tos valstybės narės, kurioje pirmą kartą 
leista prekiauti finansine priemone 
prekybos vietoje, kompetentinga 
institucija;

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali priimti priemones, kuriomis 
patikslinamos 1 dalyje nustatytos 
apibrėžtys ir visų pirma nurodoma, kada 
laikoma, kad fiziniam arba juridiniam 
asmeniui priklauso finansinė priemonė 
taikant 1 dalies p punkte pateiktą skolintų 
vertybinių popierių pardavimo apibrėžtį.

2. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
turi priimti priemones, kuriomis 
patikslinamos 1 dalyje nustatytos 
apibrėžtys ir visų pirma nurodoma, kada 
laikoma, kad fiziniam arba juridiniam 
asmeniui priklauso finansinė priemonė 
taikant 1 dalies p punkte pateiktą skolintų 
vertybinių popierių pardavimo apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais, laikoma pozicija, kuri atsiranda 
vienu iš šių būdų:

1. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės skolos vertybiniais 
popieriais ar išleistais įmonės skolos 
vertybiniais popieriais, laikoma pozicija, 
kuri atsiranda vienu iš šių būdų:

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) parduodant skolintą įmonės išleistą (a) parduodant skolintą įmonės išleistą 
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akciją arba valstybės narės arba Sąjungos 
išleistą skolos finansinę priemonę; 

akciją arba valstybės narės arba Sąjungos 
arba įmonės, kurios pagrindinė buveinė 
yra Europos Sąjungoje ir kurios akcijomis 
leista prekiauti Sąjungos prekybos vietose,
išleistą skolos finansinę priemonę; 

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente ilgoji pozicija, susijusi 
su išleistu akciniu įmonės kapitalu arba 
išleistais valstybės narės arba Sąjungos 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
laikoma pozicija, kuri atsiranda vienu iš šių 
būdų:

2. Šiame reglamente trumpoji pozicija, 
susijusi su išleistu akciniu įmonės kapitalu 
arba išleistais valstybės narės arba 
Sąjungos valstybės ir skolos vertybiniais 
popieriais ar išleistais įmonės skolos 
vertybiniais popieriais, laikoma pozicija, 
kuri atsiranda vienu iš šių būdų:

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) turint įmonės išleistą akciją arba 
valstybės narės arba Sąjungos išleistą 
skolos finansinę priemonę; 

(a) parduodant skolintą įmonės išleistą 
akciją arba valstybės narės arba Sąjungos 
arba įmonės, kurios pagrindinė buveinė 
yra Europos Sąjungoje ir kurios akcijomis 
leista prekiauti Sąjungos prekybos vietose,
išleistą skolos finansinę priemonę; 

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame reglamente svertinė ilgoji 
pozicija yra ilgoji pozicija, kuri akcijos ar 
skolos finansinės priemonės kainos ar 
vertės padidėjimo atveju fiziniam arba 
juridiniam asmeniui suteikia finansinę 
naudą didesnę nei kainų ar akcijų bei 
skolos finansinės priemonės padidėjimo 
atveju, kai fizinis ar juridinis asmuo turi 
akciją arba skolos finansinę priemonę. 

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1 ir 2 dalyse apskaičiuojant su įmonės 
skolos vertybiniu popieriumi susijusią 
trumpąją ir ilgąją poziciją įskaitomi visi 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriai, susiję su įmonės, 
kurios pagrindinė buveinė yra Sąjungoje 
ir kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje Sąjungoje, įsipareigojimu 
arba kredito įvykiu.

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame reglamente poziciją, likusią iš 
visų fizinio arba juridinio asmens trumpųjų 
pozicijų, susijusių su įmonės išleistu 
akciniu kapitalu, atėmus visas fizinio arba 
juridinio asmens ilgąsias pozicijas, 
susijusias su šiuo kapitalu, reikėtų laikyti 
grynąja trumpąja pozicija, susijusia su tos 
įmonės išleistu akciniu kapitalu. 

4. Šiame reglamente poziciją, likusią iš 
visų fizinio arba juridinio asmens trumpųjų 
pozicijų, susijusių su įmonės išleistu 
akciniu kapitalu, atėmus visas fizinio arba 
juridinio asmens ilgąsias pozicijas, 
susijusias su šiuo kapitalu, reikėtų laikyti 
grynąja trumpąja pozicija, susijusia su tos 
įmonės išleistu akciniu kapitalu. Dėl šio 
atėmimo atsirandanti neigiama vertė 
turėtų būti laikoma grynąja ilgąja 
pozicija.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame reglamente poziciją, likusią iš 
visų fizinio arba juridinio asmens trumpųjų 
pozicijų, susijusių su valstybės narės arba 
Sąjungos išleistais valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, atėmus visas fizinio 
arba juridinio asmens ilgąsias pozicijas, 
susijusias su tais pačiais skolos vertybiniais 
popieriais, reikėtų laikyti grynąja trumpąja 
pozicija, susijusia su išleistais valstybės 
narės arba Sąjungos valstybės skolos 
vertybiniais popieriais. 

5. Šiame reglamente poziciją, likusią iš 
visų fizinio arba juridinio asmens trumpųjų 
pozicijų, susijusių su valstybės narės arba 
Sąjungos išleistais valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, atėmus visas fizinio 
arba juridinio asmens ilgąsias pozicijas, 
susijusias su tais pačiais skolos vertybiniais 
popieriais, reikėtų laikyti grynąja trumpąja 
pozicija, susijusia su išleistais valstybės 
narės arba Sąjungos valstybės skolos 
vertybiniais popieriais. Dėl šio atėmimo 
atsirandanti neigiama vertė turėtų būti 
laikoma grynąja ilgąja pozicija.

Or. en
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šiame reglamente poziciją, likusią iš 
visų fizinio arba juridinio asmens ilgųjų 
pozicijų, susijusių su išleistais įmonės 
skolos vertybiniais popieriais, atėmus 
visas fizinio arba juridinio asmens 
trumpąsias pozicijas, susijusias su šiais 
įmonės skolos vertybiniais popieriais, 
reikėtų laikyti grynąja trumpąja pozicija, 
susijusia su tos įmonės išleistais 
vertybiniais popieriais. Dėl šio atėmimo 
atsirandanti neigiama vertė turėtų būti 
laikoma grynąja ilgąja pozicija.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. 4, 5 ir 5a dalyse fizinių arba juridinių 
asmenų grynosios trumposios pozicijos ir 
grynosios ilgosios pozicijos apima 
pozicijas, susijusias su indeksais, 
krepšeliais ir fondais, kurių akcijomis 
prekiaujama biržoje, ir pozicijas, 
susijusias su Direktyvos 2004/39/EB I 
priedo C skirsnio 4–10 punktuose 
nurodytomis susijusiomis išvestinėmis 
priemonėmis, įskaitant tas pačias 
išvestines priemones, kai jomis 
prekiaujama ne prekybos vietoje.
Kai emitentui arba išleistai finansinei 
priemonei taikomos įvairios investavimo 
strategijos panaudojant atskirus fondus 
skirtinguose subjektuose, pagal 3, 4, 5 ir 
5a dalis apskaičiuojamos atskirai 
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kiekvieno fondo grynosios trumposios ir 
grynosios ilgosios pozicijos.  Kai emitentui 
arba finansinei priemonei taikoma ta pati 
investavimo strategija panaudojant 
daugiau nei vieną fondą, kiekvieno iš šių 
fondų grynosios trumposios ir grynosios 
ilgosios pozicijos sudedamos. Kai 
įgyjamos su daugiau nei viena veiklos 
rūšimi susijusios tam tikro subjekto 
trumposios ir ilgosios pozicijos, 
apskaičiuojamos kiekvienos veiklos 
rūšies, kuri atskirta nuo kitų veiklos rūšių 
bent jau informaciniu požiūriu, grynosios 
trumposios ir grynosios ilgosios pozicijos. 
Kai du ar daugiau to paties subjekto 
portfelių valdomi savo nuožiūra laikantis 
tos pačios investavimo strategijos, 
taikomos emitentui arba išleistai 
finansinei priemonei, šios pozicijos turėtų 
būti sudedamos skaičiuojant grynąsias 
trumpąsias ir grynąsias ilgąsias pozicijas. 
Kalbant apie kliento portfelio valdymą ne 
savo nuožiūra, grynosios trumposios arba 
grynosios ilgosios pozicijos 
apskaičiavimas – tai kliento teisinė 
atsakomybė.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) atvejai, kai fizinis arba juridinis 
asmuo turi svertinę ilgąją poziciją taikant 
2a dalį;

Or. en
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atvejai, kai fizinis arba juridinis asmuo 
turi grynąją trumpąją poziciją taikant 4 ir 
5 dalis, ir pozicijos apskaičiavimo 
metodas;

(b) atvejai, kai fizinis arba juridinis asmuo 
turi grynąją trumpąją poziciją taikant 4, 5 
ir 5a dalis, ir pozicijos apskaičiavimo 
metodas;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pozicijų apskaičiavimo metodas taikant 
3, 4 ir 5 dalis, kai įvairūs grupės subjektai 
turi ilgąsias arba trumpąsias pozicijas, arba 
su atskirais fondais susijusių lėšų valdymo 
veiklos atveju.

(c) pozicijų apskaičiavimo metodas taikant 
3, 4, 5 ir 5a dalis, kai įvairūs grupės 
subjektai turi ilgąsias arba trumpąsias 
pozicijas, arba su atskirais fondais susijusių 
lėšų valdymo veiklos atveju.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos arba 
įmonės, kurios pagrindinė buveinė yra 
Sąjungoje ir kurios akcijomis leista 
prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
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fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją. 
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės arba įmonės skolos 
vertybinių popierių poziciją. Kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio šalis, kuri privalo atlikti 
mokėjimą arba sumokėti kompensaciją 
įsipareigojimų neįvykdymo arba kredito 
įvykio atveju, susijusiu su pagrindiniu 
subjektu, dėl šio įpareigojimo neturi 
nepadengtos pozicijos taikant šią dalį.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pozicijų apskaičiavimo taikant 1 dalį 
metodas, kai įvairūs grupės subjektai turi 
ilgąsias arba trumpąsias, arba su atskirais 
fondais susijusių lėšų valdymo veiklos 
atveju. 

(b) pozicijų apskaičiavimo taikant 1 dalį 
metodas, kai įvairūs grupės subjektai turi 
ilgąsias arba trumpąsias, arba su atskirais 
fondais susijusių lėšų valdymo veiklos 
atveju, atsižvelgiant į tai, kad kiekvieną 
atskirą investavimo strategiją reikia 
išsamiai apžvelgti pagal 3 straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
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įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia.

įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai tik ši pozicija siekia 
atitinkamą 2 dalyje nurodytą pranešimo 
ribą arba jos nesiekia.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į finansų rinkos plėtrą, 
EVPI (EVPRI) gali išleisti ir nusiųsti 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai nuomonę dėl poreikio suderinti 
2 dalyje nustatytas ribas.

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

Komisija, priimdama deleguotuosius teisės 
aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis
per tris mėnesius nuo EVPI (EVPRI) 
nuomonės gavimo ir kiek tai yra būtina, 
atsižvelgdama į finansų rinkos pokyčius, 
gali suderinti 2 dalyje nustatytas ribas.
Ribų pertvarkymas bet kokiu atveju neturi 
sumažinti kompetentingos institucijos 
galimybės kontroliuoti grynąsias 
trumpąsias pozicijas.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai 
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teikiami vadovaujantis 9 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Pranešimas kompetentingoms 

institucijoms apie reikšmingas grynąsias 
svertines ilgąsias akcijų pozicijas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją svertinę ilgąją poziciją, susijusią 
su įmonės, kurios akcijomis leista 
prekiauti prekybos vietoje, išleistu akciniu 
kapitalu, atitinkamai kompetentingai 
institucijai praneša, kai ši pozicija siekia 
atitinkamą 2 dalyje nurodytą pranešimo 
ribą arba jos nesiekia.
2. Atitinkama pranešimo riba yra 0,2 % 
susijusios įmonės išleisto akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.
3. Atsižvelgiant į finansų rinkos plėtrą, 
EVPI (EVPRI) gali išleisti ir nusiųsti 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai nuomonę dėl poreikio suderinti 
2 dalyje nustatytas ribas.

Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis 
per tris mėnesius nuo EVPI (EVPRI) 
nuomonės gavimo ir kiek tai yra būtina, 
atsižvelgdama į finansų rinkos pokyčius, 
gali suderinti 2 dalyje nustatytas ribas. 
Ribų pertvarkymas bet kokiu atveju neturi 
sumažinti kompetentingos institucijos 
galimybės kontroliuoti grynąsias svertines 
ilgąsias pozicijas. 
4. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai 
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teikiami vadovaujantis 9 straipsniu. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl svertinių ilgųjų pozicijų kyla tokia pati rizika kaip ir dėl trumpųjų pozicijų. Taigi, būtų 
naudinga apie tai pranešti kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo sandorį. 
Prekybos vietoje bent kartą per dieną 
skelbiama informacijos apie pažymėtų 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų kiekį santrauka.

1. Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, ar investicinėje įmonėje, kuri 
klientų vardu atlieka pavedimus dėl šių 
priemonių ne prekybos vietoje, nustatomos 
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad 
fiziniai arba juridiniai asmenys, atliekantys 
pavedimus toje prekybos vietoje ar per 
investicinę įmonę gali paženklinti
pavedimus kaip skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus, jei 
pardavėjas vykdo skolintos akcijos 
pardavimo sandorį.

Or. en

Pagrindimas

Ženklinimas turi būti taikomas ir nebiržiniams sandoriams siekiant kontroliuoti skolintų 
vertybinių popierių pardavimą ir apsaugoti vienodas sąlygas.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Juridiniai ir fiziniai asmenys, 
atliekantys pavedimus turi paženklinti 
visus pardavimo pavedimus ir skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus, 
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jei pardavėjas vykdo skolintos akcijos 
pardavimo sandorį.

Or. en

Pagrindimas

Už ženklinimą atsakomybė turi tekti klientams, o ne prekybos vietoms ar investicinėms 
įmonėms.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Prekybos vietos arba investicinės 
įmonės, kuri klientų vardu atlieka 
pavedimus ne prekybos vietoje, buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
nuolat užtikrina, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus, 
faktiškai paženklintų juos kaip skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus. 
Jei fizinis arba juridinis asmuo ne be 
pirmą kartą neženklina pavedimų, 
kompetentinga institucija uždraudžia šiam 
fiziniam arba juridiniam asmeniui 
sudaryti kitus akcijų pardavimo 
susitarimus prekybos vietoje arba per 
investicinę įmonę atitinkamu 
atgrasomuoju laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Duomenys, susiję su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimais 
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ir skolintų vertybinių popierių 
pardavimais, turi būti prieinami prekybos 
vietos buveinės valstybės narės ar 
investicinės įmonės, kuri klientų vardu 
atlieka pavedimus dėl šių priemonių ne 
prekybos vietoje, kompetentingoms 
valdžios institucijoms. Į duomenis turi 
būti įtraukta bent jau fizinio arba 
juridinio asmens, pradėjusio pavedimo 
procesą, tapatybė, laikas, kai pavedimas 
buvo įtraukas į užsakymų portfelį, laikas, 
kai buvo įvykdytas pavedimas arba 
pašalintas iš užsakymų portfelio bei 
pavedimo įvykdymo kaina, dydis ir 
įgyvendinimo priemonės.

Atitinkama kompetentinga institucija taip 
pat turi turėti galimybę prieiti prie 
duomenų. 

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Prekybos vietos arba investicinė 
įmonė, kuri klientų vardu atlieka 
pavedimus ne prekybos vietoje turi bent 
kartą per dieną skelbti informacijos apie 
skolintų vertybinių popierių pardavimo, 
susijusio su akcijomis, kuriomis leista 
prekiauti, mastą, išreikštą prekybos vietos 
arba investicinės įmonės pardavimų 
masto procentine dalimi.

Or. en
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
tvirtinti techninius reguliavimo 
standartus, kuriais apibūdinami išsamūs 
pateiktinos informacijos duomenys, 
įskaitant ir duomenis apie skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, taikant 
1 dalį pateiktinos informacijos duomenys. 
Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
10–14 straipsnius.
EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių reguliavimo standartų projektus 
ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 3  d.].

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai patvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma procedūra, kurios reikia 
laikytis siekiant ženklinti pavedimus ir 
nustatyti bendrą duomenų, kurie turi būti 
pateikti, formatą siekiant palengvinti 
duomenų konsolidavimą.
Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
15 straipsnį.
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EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių įgyvendinimo standartų 
projektus ne vėliau kaip [2011 m. 
gruodžio 31 d.]. 

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. turi būti 
taikomas šis straipsnis prekybos vietai 
arba investicinei įmonei, kuri klientų 
vardu atlieka pavedimus ne prekybos 
vietoje, šio reglamento įsigaliojimo metu 
netaikančioms ženklinimo procedūros. 

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamas pereinamasis laikotarpis yra reikalingas siekiant sumažinti išlaidas, susijusias su 
žymėjimo reikalavimų taikymu.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba jos 
nesiekia.

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie 
poziciją, kai tik ši pozicija siekia 
atitinkamą 2 dalyje nurodytą atskleidimo 
ribą arba jos nesiekia.

Or. en
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į finansų rinkos plėtrą, 
EVPI (EVPRI) gali išleisti ir nusiųsti 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai nuomonę dėl poreikio suderinti 
2 dalyje nustatytas ribas.

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

Komisija, priimdama deleguotuosius teisės 
aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis
per tris mėnesius nuo EVPI (EVPRI) 
nuomonės gavimo ir kiek tai yra būtina, 
atsižvelgdama į finansų rinkos pokyčius, 
gali suderinti 2 dalyje nustatytas ribas.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai 
teikiami vadovaujantis 9 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
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Viešas informacijos apie grynąsias 
ilgalaikio poveikio akcijų pozicijas 

atskleidimas
1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją ilgalaikio poveikio poziciją, 
susijusią su įmonės, kurios akcijomis 
leista prekiauti prekybos vietoje, išleistu 
akciniu kapitalu, visuomenei atskleidžia 
informaciją apie poziciją, kai ši pozicija 
siekia atitinkamą 2 dalyje nurodytą 
atskleidimo ribą arba jos nesiekia.
2. Atitinkama atskleidimo riba yra 0,5 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė. 
3. Atsižvelgiant į finansų rinkos plėtrą, 
EVPI (EVPRI) gali išleisti ir nusiųsti 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai nuomonę dėl poreikio suderinti 
2 dalyje nustatytas ribas.

Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis 
per tris mėnesius nuo EVPI (EVPRI) 
nuomonės gavimo ir kiek tai yra būtina, 
atsižvelgdama į finansų rinkos pokyčius, 
gali suderinti 2 dalyje nustatytas ribas. 
4. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai 
teikiami vadovaujantis 9 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai kuri nors iš šių pozicijų siekia 

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai tik kuri nors iš šių pozicijų 
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atitinkamą susijusiai valstybei narei arba 
Sąjungai taikomą pranešimo ribą arba jos 
nesiekia:

siekia atitinkamą susijusiai valstybei narei 
arba Sąjungai taikomą pranešimo ribą arba 
jos nesiekia:

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai 
teikiami vadovaujantis 9 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Pranešimas kompetentingoms 

institucijoms apie reikšmingas įmonių 
skolos vertybinių popierių ir kredito 

įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių grynąsias trumpąsias pozicijas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
vieną iš toliau nurodytų pozicijų, 
atitinkamai kompetentingai institucijai 
praneša, kai tik kuri nors iš šių pozicijų 
siekia atitinkamą susijusiai valstybei narei 
arba Sąjungai taikomą pranešimo ribą 
arba jos nesiekia:
a) grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios pagrindinė buveinė yra 
Sąjungoje ir kurios akcijomis leista 
prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje, 
išleistais skolos vertybiniais popieriais, 
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b) nepadengtą kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorio poziciją, 
susijusią su įmonės, kurios pagrindinė 
buveinė yra Sąjungoje ir kurios akcijomis 
leista prekiauti prekybos vietoje 
Sąjungoje, įsipareigojimu. 
2. Atitinkamas pranešimo ribas sudaro 
pradinė suma ir papildomi ribiniai lygiai, 
kaip nustatyta priemonėmis, kurių 
Komisija imasi pagal 3 dalį.
3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose numatytomis sąlygomis, 
nustato 2 dalyje nurodytas ribas. 
Nustatytos ribos neturi būti tokios, kad 
reikėtų pranešti apie mažiausios vertės 
pozicijas. 
4. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai 
teikiami vadovaujantis 9 straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skaidrumo tvarką taikyti ir įmonėms siekiant užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama 
įmonių skolos klausimu.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, 00.00 val. Pranešama arba 
atskleidžiama ne vėliau kaip kitos prekybos 
dienos 15.30 val. 

2. Grynoji trumpoji pozicija 
apskaičiuojama prekybos dienos, kurią 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitinkamą 
poziciją, pabaigoje. Pranešama arba 
atskleidžiama ne vėliau kaip kitos prekybos 
dienos 15.30 val. 

Or. en
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atskleidžiant informaciją viešai, kaip 
nustatyta 7 straipsnyje, užtikrinama 
galimybė greitai susipažinti su informacija 
nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Informacija pateikiama naudojant Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnio 
2 dalyje nurodytą oficialiai nustatytą akcijų 
emitento buveinės valstybės narės 
mechanizmą.

4. Atskleidžiant informaciją viešai, kaip 
nustatyta 7 straipsnyje, užtikrinama 
galimybė greitai susipažinti su informacija 
nediskriminacinėmis sąlygomis. 
Informacija pateikiama naudojant 2004 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl 
informacijos apie emitentus, kurių 
vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo 
reikalavimų suderinimo 21 straipsnio 
2 dalyje nurodytą oficialiai nustatytą akcijų 
emitento buveinės valstybės narės 
mechanizmą ir skelbiama buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekiant užtikrinti vienodas 4 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais nustatomi 
galimi informacijos atskleidimo 
visuomenei būdai.

6. Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, kuriais 
nustatomi galimi informacijos atskleidimo 
visuomenei būdai pagal šį straipsnį.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/….[EVPRI 
reglamentas] [7e] straipsnį.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
[10–14] straipsnius.

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
įgyvendinimo standartų projektus ne vėliau 

EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių reguliavimo standartų projektus 
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kaip [2011 m. gruodžio 31 d.]. ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5, 7 ir 8 straipsniuose nustatyti 
informacijos pranešimo ir atskleidimo 
reikalavimai taikomi fiziniams arba 
juridiniams asmenims, gyvenantiems arba 
įsikūrusiems Sąjungoje arba ne Sąjungoje. 

5, 5a, 7, 7a, 8 ir 8a straipsniuose nustatyti 
informacijos pranešimo ir atskleidimo 
reikalavimai taikomi fiziniams arba 
juridiniams asmenims, gyvenantiems arba 
įsikūrusiems Sąjungoje arba ne Sąjungoje. 

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai vyksta neigiami įvykiai arba pokyčiai, 
dėl kurių valstybėje narėje arba kurioje 
nors kitoje valstybėje narėje kyla didelė 
grėsmė finansiniam stabilumui arba 
pasitikėjimui rinka, kompetentinga 
institucija pateikia prašytą informaciją 
EVPI (EVPRI) per 24 valandas.

Or. en
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
tvirtinti techninius reguliavimo 
standartus, kuriais nustatomi pagal 1 ir 2
dalis pateiktinos informacijos duomenys. 
Pirmojoje pastraipoje nurodyti 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
10–14 straipsnius.
EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių reguliavimo standartų projektus 
ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai patvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatomas pagal 1 ir 2 dalis teiktinos 
informacijos pateikimo būdas.
Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
15 straipsnį.
EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių įgyvendinimo standartų 
projektus ne vėliau kaip [2011 m. 
gruodžio 31 d.]. 

Or. en
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) fizinis arba juridinis asmuo yra 
sudaręs susitarimą su trečiąja šalimi, 
pagal kurį ši trečioji šalis patvirtino, kad 
susitarta pasiskolinti akciją arba valstybės 
skolos priemonę ir kad ji rezervuota 
fiziniam arba juridiniam asmeniui 
pasiskolinti, kad atėjus atsiskaitymo 
terminui, būtų galima atsiskaityti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalis netaikoma veiklai, kurią vykdo 
investicinės įmonės, trečiosios šalies 
subjektai arba vietos įmonės, kurios yra 
trečiosios šalies prekybos vietos arba 
rinkos narės, kurių teisės ir priežiūros 
sistema pripažinta lygiaverte pagal 15 
straipsnio 2 dalį, jei jie yra finansinės 
priemonės operacijų vykdytojai prekybos 
vietoje arba už jos ribų, kuriems taikomos 
15 straipsnyje numatytos išimtys 
nepasibaigus trečiai prekybos dienai 
pardavus skolintą akciją, kuria leista 
prekiauti prekybos vietoje, arba valstybės 
skolos finansinę priemonę. 

Or. en
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Pagrindimas

Visiškų neribotų išimčių suteikimas rinkos formuotojams prieštarauja įsipareigojimui 
atsiskaityti už jų sandorius laiku.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų sutartimis arba 
susitarimais deramai užtikrinama, kad 
akciją arba valstybės skolos finansinę 
priemonę bus galima gauti, kai reikės 
atsiskaityti.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, kuriais 
nustatoma, kokių tipų sutartimis deramai 
užtikrinama, kad akciją arba valstybės 
skolos finansinę priemonę bus galima 
gauti, kai reikės atsiskaityti

Komisija pirmiausia atsižvelgia į poreikį 
išsaugoti rinkų, ypač valstybės obligacijų 
rinkos ir valstybės obligacijų atpirkimo 
rinkų, likvidumą.

Komisija pirmiausia atsižvelgia į poreikį 
išsaugoti rinkų, ypač valstybės obligacijų 
rinkos ir valstybės obligacijų atpirkimo 
rinkų, likvidumą.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/….[EVPRI 
reglamentas] [7e] straipsnį.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
10–14 straipsnius.

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių 
įgyvendinimo standartų projektus ne vėliau 
kaip [2012 m. sausio 1 d.]. 

EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių reguliavimo standartų projektus 
ne vėliau kaip [2011 m. sausio 1 d]. 

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
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Nepadengtų kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių 

apribojimai
Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, susijusius su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, tik tada, kai jis turi ilgąją 
to emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją.

Or. en

Pagrindimas

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai turėtų būti perkami tik siekiant 
apsidrausti nuo emitento įsipareigojimų neįvykdymo rizikos.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Kredito įstaigoms taikomi kredito 

įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių sudarymo apribojimai

Kredito įstaiga, gavusi leidimą veiklai 
pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos 
pradėjimo ir vykdymo1, neturi teisės 
sudaryti kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių, 
susijusių su savo buveinės valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimu.
_________________________________

1 OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

Or. en
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Pagrindimas

Panašiu atveju kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai naudojami tik tam, 
kad būtų vengiama reguliavimo, nes, jei valstybė narė nevykdo įsipareigojimų, labai tikėtina, 
kad ir jos kredito įstaigos jų nevykdys.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba tarpuskaitos 
paslaugas prekybos vietoje teikiančiai 
pagrindinei sandorio šaliai būtų nustatytos 
visus toliau pateiktus reikalavimus 
atitinkančios procedūros:

1. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas arba 
investicinė įmonė, kuri klientų vardu 
atlieka pavedimus dėl šių priemonių ne 
prekybos vietoje, užtikrina, kad jai, 
tarpuskaitos paslaugas prekybos vietoje ar
investicinei įmonei teikiančiai pagrindinei 
sandorio šaliai arba centriniam vertybinių 
popierių depozitoriumui, teikiančiam 
atsiskaitymo paslaugas prekybos vietoje ar 
investicinei įmonei, būtų nustatytos visus 
toliau pateiktus reikalavimus atitinkančios 
procedūros:

Or. en

Pagrindimas

Supirkimo procedūros turėtų būti taip pat taikomos ir ne biržos sandoriams siekiant, kad 
reguliuojama rinka neatsidurtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei toje prekybos vietoje akcijas arba 
valstybės skolos finansines priemones 
parduodantis fizinis arba juridinis asmuo 
atsiskaitydamas negali pateikti akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės per 

(a) jei akcijas arba valstybės skolos 
finansines priemones parduodantis fizinis 
arba juridinis asmuo atsiskaitydamas negali 
pateikti akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės per keturias prekybos 
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keturias prekybos dienas nuo prekybos 
įvykdymo dienos, o rinkos formavimo 
veiklos atveju – per šešias prekybos dienas 
nuo prekybos įvykdymo dienos, prekybos 
vietai arba pagrindinei sandorio šaliai 
automatiškai būtų pradedamos taikyti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės supirkimo procedūros, kad būtų 
galima atsiskaityti; 

dienas nuo prekybos įvykdymo dienos, o 
rinkos formavimo veiklos atveju – per 
šešias prekybos dienas nuo prekybos 
įvykdymo dienos, prekybos vietai, 
pagrindinei sandorio šaliai arba 
centriniam vertybinių popierių 
depozitoriumui automatiškai būtų 
pradedamos taikyti akcijų arba valstybės 
skolos finansinės priemonės supirkimo 
procedūros, kad būtų galima atsiskaityti; 

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei prekybos vietos valdytojas arba 
pagrindinė sandorio šalis negali supirkti 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės, kad jas būtų galima pateikti, 
prekybos vietos valdytojas arba pagrindinė 
sandorio šalis pateikimo dieną pirkėjui 
sumokėtų piniginę kompensaciją, pagrįstą 
pateiktinų akcijų arba skolos vertybinių 
popierių verte, ir sumą už bet kokius 
pirkėjo patirtus nuostolius; 

(b) jei prekybos vietos valdytojas, 
pagrindinė sandorio šalis arba centrinis 
vertybinių popierių depozitoriumas negali 
supirkti akcijų arba valstybės skolos 
finansinės priemonės, kad jas būtų galima 
pateikti, prekybos vietos valdytojas, 
pagrindinė sandorio šalis arba centrinis 
vertybinių popierių depozitoriumas
pateikimo dieną pirkėjui sumokėtų piniginę 
kompensaciją, pagrįstą pateiktinų akcijų 
arba skolos vertybinių popierių verte, ir 
sumą už bet kokius pirkėjo patirtus 
nuostolius; 

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis (c) neatsiskaitęs fizinis arba juridinis 
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asmuo prekybos vietos valdytojui arba 
pagrindinei sandorio šaliai sumokėtų sumą, 
kuria būtų padengtos visos prekybos vietos 
valdytojo arba pagrindinės sandorio šalies 
pagal a ir b punktus sumokėtos sumos.

asmuo prekybos vietos valdytojui, 
pagrindinei sandorio šaliai arba 
centriniam vertybinių popierių 
depozitoriumui sumokėtų sumą, kuria būtų 
padengtos visos prekybos vietos valdytojo, 
pagrindinės sandorio šalies arba centrinio 
vertybinių popierių depozitoriumo pagal a 
ir b punktus sumokėtos sumos.

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas 
užtikrina, kad jai arba atsiskaitymo 
sistemai, teikiančiai atsiskaitymo už šias 
akcijas arba valstybės skolos vertybinius 
popierius paslaugas, būtų nustatytos 
procedūros, kuriomis užtikrinama, kad toje 
prekybos vietoje akcijas arba valstybės 
skolos finansines priemones parduodantis 
fizinis arba juridinis asmuo, nepateikęs 
akcijų arba valstybės skolos finansinės 
priemonės atsiskaitymo dieną, būtų 
įpareigotas kasdien mokėti mokėjimus 
prekybos vietai arba atsiskaitymo sistemai 
už kiekvieną neatsiskaitymo dieną.

2. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas arba 
investicinė įmonė, kuri klientų vardu 
atlieka pavedimus dėl šių priemonių ne 
prekybos vietoje, užtikrina, kad jai arba 
atsiskaitymo sistemai, teikiančiai 
atsiskaitymo už šias akcijas arba valstybės 
skolos vertybinius popierius paslaugas, 
būtų nustatytos procedūros, kuriomis 
užtikrinama, kad toje prekybos vietoje 
akcijas arba valstybės skolos finansines 
priemones parduodantis fizinis arba 
juridinis asmuo, nepateikęs akcijų arba 
valstybės skolos finansinės priemonės 
atsiskaitymo dieną, būtų įpareigotas 
kasdien mokėti mokėjimus prekybos vietai 
arba atsiskaitymo sistemai už kiekvieną 
neatsiskaitymo dieną.

Or. en
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei akcijas arba valstybės skolos 
finansines priemones parduodantis fizinis 
arba juridinis asmuo negali išspręsti 
atsiskaitymo problemų per 10 prekybos 
dienų nuo prekybos įvykdymo dienos, o 
rinkos formavimo veiklos atveju – per 12 
prekybos dienų nuo prekybos įvykdymo 
dienos, prekybos vietos, kurioje leista 
prekiauti akcijomis arba valstybės skolos 
finansinėmis priemonėmis, valdytojas 
arba investicinė įmonė, kuri klientų vardu 
atlieka pavedimus dėl šių priemonių ne 
prekybos vietoje, uždraudžia fiziniam arba 
juridiniam asmeniui sudaryti kitus akcijų 
arba valstybės skolos finansinių 
priemonių pardavimo susitarimus 
prekybos vietoje arba per investicinę 
įmonę, kol tas asmuo neatsiskaitys už 
sandorį šioje prekybos vietoje arba per šią 
investicinę įmonę. 

Or. en

Pagrindimas

Griežtos bausmės už piktnaudžiavimą neatsiskaitymais, – geriausias būdas skatinti rinkos 
drausmę.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas nustato 
taisykles, pagal kurias jis gali uždrausti 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuris 

3. Prekybos vietos, kurioje leista prekiauti 
akcijomis arba valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, valdytojas arba 
investicinė įmonė, kuri klientų vardu 
atlieka pavedimus dėl šių priemonių ne 
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yra prekybos vietos narys, sudaryti kitus 
skolintų akcijų arba valstybės skolos 
finansinių priemonių pardavimo 
susitarimus šioje prekybos vietoje tol, kol 
šis asmuo neatsiskaito už toje prekybos 
vietoje sudarytą skolintų vertybinių 
popierių pardavimo sandorį.

prekybos vietoje, nustato taisykles, pagal 
kurias prekybos vietos valdytojas arba 
investicinė įmonė, pagrindinė sandorio 
šalis arba centrinis vertybinių popierių 
depozitoriumas gali atitinkamai 
kompetentingai institucijai pranešti apie 
kiekvieną supirkimo procedūros taikymo 
priemonę.  Jei fizinis arba juridinis asmuo 
ne be pirmą kartą neatsiskaito, 
kompetentinga institucija atlieka tyrimą, 
siekdama išsiaiškinti, ar neatsiskaitoma 
dėl skolintų vertybinių popierių 
pardavimo. Jei ne be pirmą kartą 
neatsiskaitoma dėl skolintų vertybinių 
popierių pardavimo, kompetentinga 
institucija taiko veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias 
nuobaudas.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų išsiaiškinti pakartotinio neatsiskaitymo priežastį, nes 
neatsiskaitoma gali būti dėl piktnaudžiavimo spekuliavimu vertybiniais popieriais jų neturint.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
tvirtinti techninius reguliavimo 
standartus, kuriais nustatoma minimali 
kasdienių mokėjimų suma ir nurodoma, 
ką reikėtų laikyti pakartotiniu 
neatsiskaitymu už sandorį, kaip nurodyta 
2 ir 3 dalyse.
Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
10–14 straipsnius.
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EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių reguliavimo standartų projektus 
ne vėliau kaip [2012 m. sausio 1 d.]. 

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 7, 12 ir 13 straipsniai netaikomi 
įmonės akcijoms, kuriomis leista prekiauti 
Sąjungos prekybos vietoje, jei pagrindinė 
akcijų prekybos vieta yra ne Sąjungos 
šalyje.

1. 5, 5a, 7, 7a, 12 ir 13 straipsniai 
netaikomi įmonės akcijoms, kuriomis leista 
prekiauti Sąjungos prekybos vietoje, jei 
pagrindinė akcijų prekybos vieta yra ne 
Sąjungos šalyje.

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 6, 7, 7a, 8 ir 8a straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir
sinchroniškai skelbia pastovius palyginamo 
dydžio pasiūlos ir paklausos kursus 
konkurencingomis kainomis, tokiu būdu 
reguliariai ir nuolat užtikrindamos 
veiksmingą rinkos likvidumą taip, kad 
vykdant tokią veiklą būtų siekiama 
neviršyti pagrįstų klientų reikalavimų 
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artimuoju laikotarpiu.
(a) sinchroniškai skelbia pastovius 
palyginamo dydžio pasiūlos ir paklausos 
kursus konkurencingomis kainomis, tokiu 
būdu reguliariai ir nuolat užtikrindamos 
rinkos likvidumą; 

(b) vykdydamos įprastą veiklą, vykdo 
klientų pavedimus arba jų prekiavimo 
prašymus ir apdraudžia šiais santykiais 
sukuriamas pozicijas.

Or. en

Pagrindimas
Rinkos formuotojai neturėtų būti atleidžiami nuo 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nes 
rinkos formuotojai paprastai neužima reikšmingų vienos nakties pozicijų. 
Ši išimtis perkelta tiesiai į 12 straipsnį.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmojoje pastraipoje nustatyta išimtis 
taikoma tik tuomet, jei vykdoma veikla 
turi atskirą apskaitą ir yra funkciniu 
požiūriu atskirta nuo kitos veiklos, kurią 
vykdo šioje pastraipoje nurodyta įmonė 
arba subjektas. 

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriais nustatomi funkcinio ir apskaitos 
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atskyrimo kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai 
tvirtinti techninius reguliavimo 
standartus, kuriais nustatomi sandorių 
kiekio, teisingumo, tęstinumo, kainų ir 
kvotų dydžio kriterijai, užtikrinantys, kad 
vykdant veiklą, kuriai taikomos išimtys, 
būtų užtikrintas veiksmingas rinkos 
likvidumas. 

Or. en

Pagrindimas

Rinkos formuotojai turėtų realiai įsipareigoti užtikrinti likvidumą, kad tokios lengvatos būtų 
naudingos.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiojoje ir ketvirtojoje pastraipose 
nurodyti techniniai reguliavimo 
standartai tvirtinami pagal Reglamento 
(ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 10–
14 straipsnius.
EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių reguliavimo standartų projektus 
ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

Or. en
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Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies 1 e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija reguliariai ir bet kuriuo atveju 
– kartą per šešis mėnesius užtikrina, kad 
fizinis arba juridinis asmuo tenkina šioje 
dalyje nustatytas sąlygas. 

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 6, 7, 7a, 8, 8a straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų, 
vykdančios įprastą veiklą, ir vykdo klientų 
pavedimus arba jų prekiavimo prašymus 
ir apdraudžia šiais santykiais sukuriamas 
pozicijas taip, kad vykdant tokią veiklą 
būtų siekiama neviršyti pagrįstų klientų 
reikalavimų artimuoju laikotarpiu.
Pirmojoje pastraipoje nustatyta išimtis 
taikoma tik tuomet, jei vykdoma veikla 
turi atskirą apskaitą ir yra funkciniu 
požiūriu atskirta nuo kitos veiklos, kurią 
vykdo šioje pastraipoje nurodyta įmonė 
arba subjektas. 
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Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriais nustatomi kriterijai, į kuriuos turi 
atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
nuspręsdamos, ar operacijai, skirtai 
apdrausti poziciją, pateiktas kliento 
prašymas prekiauti.
Trečiojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 
[10–14] straipsnius.
EVPI (EVPRI) pateikia Komisijai 
techninių reguliavimo standartų projektus 
ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].
Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija reguliariai ir bet kuriuo atveju 
– kartą per šešis mėnesius užtikrina, kad 
visas operacijas, patenkančias į šios dalies 
nuostatų taikymo sritį, inicijuotų klientas 
arba jos būtų vykdomos kliento prašymu 
prekiauti ir kad būtų apdraudžiamos šiais 
santykiais sukuriamos pozicijos. 

Or. en

Pagrindimas
Tai nėra rinkos formavimo veikla, todėl ji turi būti atskirta. 
Funkcinis atskyrimas yra geriausias būdas užtikrinti, kad išimtys, kurios taikomos prekybai 
savo lėšomis kliento prašymu, nebūtų taikomos prekybai savo lėšomis, nesusijusiai su kliento 
prašymu.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Finansinių veiksmų darbo grupė 
kovai su pinigų plovimu ir terorizmo 
finansavimu nėra įtraukusi šios trečiosios 
šalies į nebendradarbiaujančių šalių ir
teritorijų sąrašą. 

Or. en
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 8a straipsnis netaikomas fizinių arba 
juridinių asmenų veiklai, jei jie, veikdami 
kaip įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su įmonių skolos vertybinių 
popierių emitentu, yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su įmonių skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 5, 6, 7 ir 12 straipsniai netaikomi 
fiziniams arba juridiniams asmenims, 
sudarantiems skolinto vertybinio 
popieriaus pardavimo susitarimą arba 
turintiems grynąsias trumpąsias pozicijas, 
susijusias su stabilizavimo užtikrinimu 
pagal Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 2273/2003 III skyrių. 

4. 5, 5a, 6, 7, 7a ir 12 straipsniai netaikomi 
fiziniams arba juridiniams asmenims, 
sudarantiems skolinto vertybinio 
popieriaus pardavimo susitarimą arba 
turintiems grynąsias trumpąsias pozicijas, 
susijusias su stabilizavimo užtikrinimu 
pagal Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 2273/2003 III skyrių. 

Or. en
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija gali raštu prašyti iš fizinio arba 
juridinio asmens, kuris veikia 
naudodamasis 1, 3 arba 4 dalyse 
nustatytomis išimtimis, pateikti informaciją 
apie pagal šią išimtį turimas trumpąsias 
pozicijas arba vykdomą veiklą. Fizinis arba 
juridinis asmuo pateikia informaciją ne 
vėliau kaip per keturias kalendorines 
dienas po prašymo pateikimo datos. 

9. Buveinės valstybės narės arba EVPI 
(EVPRI) kompetentinga institucija gali 
raštu prašyti iš fizinio arba juridinio 
asmens, kuris veikia naudodamasis 1, 3 
arba 4 dalyse nustatytomis išimtimis, 
pateikti informaciją apie pagal šią išimtį 
turimas trumpąsias pozicijas arba vykdomą 
veiklą. Fizinis arba juridinis asmuo 
pateikia informaciją ne vėliau kaip per 
keturias kalendorines dienas po prašymo 
pateikimo datos. 

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti iš fizinių arba 
juridinių asmenų, turinčių grynąsias 
trumpąsias pozicijas, susijusias su 
konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
arba jų klase, pateikti jai arba atskleisti 
visuomenei informaciją apie poziciją, kai ji 
siekia kompetentingos institucijos nustatytą 
pranešimo ribą arba jos nesiekia, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos:

1. Valstybės narės atitinkama
kompetentinga institucija gali reikalauti iš 
fizinių arba juridinių asmenų, turinčių 
grynąsias trumpąsias pozicijas, susijusias 
su konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
arba jų klase, pateikti jai arba atskleisti 
visuomenei informaciją apie poziciją, kai 
tik ji siekia kompetentingos institucijos 
nustatytą pranešimo ribą arba jos nesiekia, 
jei tenkinamos abi šios sąlygos:

Or. en
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma finansinėms 
priemonėms, kurioms jau taikomi 
II skyriaus 5–8 straipsniuose nustatyti 
skaidrumo reikalavimai.

2. Valstybės narės atitinkama 
kompetentinga institucija gali reikalauti iš 
fizinių arba juridinių asmenų, turinčių 
grynąsias trumpąsias pozicijas, susijusias 
su finansinėmis priemonėmis, kurioms jau 
taikomi 5–8 straipsniuose nustatyti 
skaidrumo reikalavimai, pateikti jai arba 
atskleisti visuomenei informaciją pasiekus 
žemesnę ribą, nei nurodyta 5–
8 straipsniuose, jei tenkinamos abi šios 
sąlygos:
(a) vyksta neigiami įvykiai arba pokyčiai, 
dėl kurių kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka šioje 
valstybėje narėje arba kitoje valstybėje 
narėje; 
(b) informacijos pateikimas arba 
atskleidimas būtinas siekiant mažinti šią 
grėsmę.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Skolintojų teikiama informacija 

išskirtinėmis aplinkybėmis
1. Valstybės narės atitinkama 
kompetentinga institucija gali imtis 
2 dalyje nurodytos priemonės, kai vyksta 
neigiami įvykiai arba pokyčiai, dėl kurių 
kyla didelė grėsmė finansiniam 
stabilumui arba pasitikėjimui rinka toje 
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valstybėje narėje arba vienoje ar keliose 
kitose valstybėse narėse. 
2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali reikalauti, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, kurie skolina 
konkrečią finansinę priemonę arba 
finansinių priemonių klasę, praneštų apie 
neįprastai išaugusius mokesčius, kuriuos 
reikia mokėti skolinant konkrečią 
finansinę priemonę ar finansinių 
priemonių klasę.

Or. en

Pagrindimas

Skolintojų teikiama informacija gali būti naudinga reguliuotojams finansų rinkose susidarius 
sudėtingesnei padėčiai.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali imtis 2 arba 3 dalyje 
nurodytos priemonės, jei tenkinamos abi 
šios sąlygos:

1. Valstybės narės atitinkama
kompetentinga institucija gali imtis 2 arba 
3 dalyje nurodytos priemonės, jei 
tenkinamos abi šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą arba 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims, sudarantiems: 

2. Valstybės narės atitinkama
kompetentinga institucija gali nustatyti 
draudimą arba sąlygas fiziniams arba 
juridiniams asmenims, sudarantiems: 
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Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės atitinkama 
kompetentinga institucija gali nustatyti, 
kad fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie 
vykdo skolintų akcijų arba valstybės 
skolos vertybinių popierių, kuriais leista 
prekiauti, pardavimo sandorį, galėtų 
parduoti skolintą finansinę priemonę tik 
tuomet, jei:
(a) kaina yra didesnė už ankstesnio prieš 
tai sudaryto sandorio kainą (pliusinis 
pokytis); arba
(b) pardavimo kaina lygi ankstesnio 
sandorio kainai, jeigu ji didesnė už 
paskutinę pakitusią kainą (nulinio pliuso 
pokytis). 

Or. en

Pagrindimas

Rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę nustatyti kainų pokyčio didėjimo linkme 
(angl. uptick) taisykles, kurios gali būti naudojamos kaip alternatyva skolintų vertybinių 
popierių pardavimo uždraudimui.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali uždrausti fiziniams arba 
juridiniams asmenims sudaryti su 
finansinėmis priemonėmis susijusius 
sandorius arba apriboti galimų sudaryti 

3. Valstybės narės atitinkama
kompetentinga institucija gali uždrausti 
fiziniams arba juridiniams asmenims 
sudaryti su finansinėmis priemonėmis 
susijusius sandorius arba apriboti galimų 
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finansinių priemonių sandorių vertę. sudaryti finansinių priemonių sandorių 
vertę.

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali apriboti fizinio arba 
juridinio asmens galimybę sudaryti su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijų, susijusių su valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu, kurias 
gali turėti fizinis arba juridinis asmuo, 
vertę, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

1. Valstybės narės atitinkama
kompetentinga institucija gali apriboti 
fizinio arba juridinio asmens galimybę 
sudaryti su valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu susijusius kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorius arba apriboti nepadengtų kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių pozicijų, susijusių su valstybės 
narės arba Sąjungos įsipareigojimu, kurias 
gali turėti fizinis arba juridinis asmuo, 
vertę, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai finansinės priemonės kaina 
prekybos vietoje per vieną prekybos dieną 
sumažėja 4 dalyje nurodyta verte, palyginti 
su ankstesnės prekybos dienos rinkos 
uždarymo kaina toje prekybos vietoje, tos 
prekybos vietos buveinės valstybės narės
kompetentinga institucija apsvarsto, ar 
tikslinga uždrausti fiziniams arba 
juridiniams asmenims arba apriboti jų 
galimybę užsiimti tos skolintos finansinės 

1. Kai finansinės priemonės kaina 
prekybos vietoje per vieną prekybos dieną 
sumažėja 4 dalyje nurodyta verte, palyginti 
su ankstesnės prekybos dienos rinkos 
uždarymo kaina toje prekybos vietoje, 
atitinkama kompetentinga institucija 
apsvarsto, ar tikslinga uždrausti fiziniams 
arba juridiniams asmenims arba apriboti jų 
galimybę užsiimti tos skolintos finansinės 
priemonės pardavimu arba kitaip apriboti 



PR\840448LT.doc 63/84 PE454.372v01-00

LT

priemonės pardavimu toje prekybos vietoje
arba kitaip apriboti sandorius, susijusius su 
šia finansine priemone, toje prekybos 
vietoje, siekiant išvengti nevaldomo šios 
finansinės priemonės kainos mažėjimo. 

sandorius, susijusius su šia finansine 
priemone, siekiant išvengti nevaldomo šios 
finansinės priemonės kainos mažėjimo.

Kompetentinga institucija, pagal pirmą 
pastraipą nusprendusi, kad nustatyti 
draudimą arba apribojimą tikslinga, akcijos 
arba skolos vertybinio popieriaus atveju 
uždraudžia asmenims toje prekybos vietoje
sudaryti skolintų vertybinių popierių 
pardavimo susitarimus arba apriboja tokių 
susitarimų sudarymo galimybę arba kitos 
rūšies finansinės priemonės atveju –
apriboja galimybę toje prekybos vietoje
sudaryti šios finansinės priemonės 
sandorius. 

Atitinkama kompetentinga institucija, 
pagal pirmą pastraipą nusprendusi, kad 
nustatyti draudimą arba apribojimą 
tikslinga, akcijos arba skolos vertybinio 
popieriaus atveju uždraudžia asmenims 
sudaryti skolintų vertybinių popierių 
pardavimo susitarimus arba apriboja tokių 
susitarimų sudarymo galimybę arba kitos 
rūšies finansinės priemonės atveju –
apriboja galimybę sudaryti šios finansinės 
priemonės sandorius. 

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atitinkama kompetentinga institucija 
nedelsdama praneša apie savo sprendimą 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai, kuri, savo ruožtu, nedelsdama 
informuoja visas kompetentingas kitų 
valstybių narių, kuriose prekiaujama šia 
finansine priemone, institucijas.

Or. en
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Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Įgaliojimas laikinai pakoreguoti 

supirkimo procedūrą staigaus akcijų 
kainų šuolio dėl pernelyg didelės 

paklausos atveju
1. Kai gali įvykti staigus akcijos arba 
valstybės skolos vertybinio popieriaus 
kainos šuolis dėl pernelyg didelės 
paklausos, atitinkama valstybės narės 
kompetentinga institucija gali nuspręsti 
pakoreguoti arba sustabdyti 13 straipsnyje 
nurodytą supirkimo procedūrą. 
2. Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 36 straipsnį 
bei laikydamasi 37 ir 38 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, patvirtina priemones, 
kuriose nurodoma, kada gali įvykti 
staigus akcijos arba valstybės skolos 
vertybinio popieriaus kainos šuolis dėl 
pernelyg didelės paklausos.

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija savo 
svetainėje skelbia pranešimą apie bet kokį 
sprendimą taikyti arba atnaujinti bet kurią 
16–19 straipsniuose nurodytą priemonę.

1. Kompetentinga institucija savo 
svetainėje skelbia pranešimą apie bet kokį 
sprendimą taikyti arba atnaujinti bet kurią 
16–19a straipsniuose nurodytą priemonę.

Or. en
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Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 16–19 straipsniuose nurodyta priemonė 
įsigalioja, kai pranešimas paskelbiamas 
arba vėliau, pranešime nurodytu laiku, ir 
taikoma tik tiems sandoriams, kurie 
sudaryti po šios priemonės įsigaliojimo.

3. 16–19a straipsniuose nurodyta priemonė 
įsigalioja, kai pranešimas paskelbiamas 
arba vėliau, pranešime nurodytu laiku, ir 
taikoma tik tiems sandoriams, kurie 
sudaryti po šios priemonės įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš nustatydama arba atnaujindama bet 
kurią priemonę pagal 16, 17 arba 
18 straipsnius ir prieš nustatydama bet kurį 
apribojimą pagal 19 straipsnį, 
kompetentinga institucija Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir 
kitoms kompetentingoms institucijoms 
praneša apie savo siūlomą priemonę.

1. Prieš nustatydama arba atnaujindama bet 
kurią priemonę pagal 16, 16a, 17 arba 
18 straipsnius ir prieš nustatydama bet kurį 
apribojimą pagal 19 straipsnį ar 
pakoregavimą pagal 19a straipsnį, 
kompetentinga institucija Europos 
vertybinių popierių institucijai (Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai) ir 
kitoms kompetentingoms institucijoms 
praneša apie savo siūlomą priemonę.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apie pasiūlymą nustatyti arba atnaujinti 
priemonę pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
pranešama ne vėliau nei likus 

3. Apie pasiūlymą nustatyti arba atnaujinti 
priemonę pagal 16, 16a, 17, 18 ir 19a 
straipsnius pranešama ne vėliau nei likus 
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24 valandoms iki numatytos priemonės 
taikymo arba atnaujinimo pradžios. 
Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai neįmanoma 
pranešti prieš 24 valandas, kompetentinga 
institucija gali pranešti vėliau nei likus 
24 valandoms iki numatytos priemonės 
taikymo pradžios. Pranešimas pagal 
19 straipsnį pateikiamas prieš numatytą 
priemonės taikymo pradžią.

24 valandoms iki numatytos priemonės 
taikymo arba atnaujinimo pradžios. 
Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai neįmanoma 
pranešti prieš 24 valandas, kompetentinga 
institucija gali pranešti vėliau nei likus 
24 valandoms iki numatytos priemonės 
taikymo pradžios. Pranešimas pagal 
19 straipsnį pateikiamas prieš numatytą 
priemonės taikymo pradžią.

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės kompetentinga 
institucija, gavusi pranešimą pagal šį 
straipsnį, gali imtis 16–19 straipsniuose 
nurodytų priemonių toje valstybėje narėje, 
jei ji sutinka, kad būtina imtis priemonės 
padedant kitai kompetentingai institucijai. 
Be to, kompetentinga institucija pagal 1–
3 dalis praneša apie siūlymą imtis 
priemonių.

4. Valstybės narės kompetentinga 
institucija, gavusi pranešimą pagal šį 
straipsnį, gali imtis 16–19a straipsniuose 
nurodytų priemonių toje valstybėje narėje, 
jei ji sutinka, kad būtina imtis priemonės 
padedant kitai kompetentingai institucijai. 
Be to, kompetentinga institucija pagal 1–
3 dalis praneša apie siūlymą imtis 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 22 straipsnį gavusi pranešimą apie 
bet kokią pagal 16, 17 arba 18 straipsnį 
nustatytiną arba atnaujintiną priemonę, 
EVPRI per 24 valandas pateikia nuomonę
apie tai, ar, jos nuomone, taikomos arba 
siūlomos priemonės imtis būtina siekiant 

2. Pagal 22 straipsnį gavusi pranešimą apie 
bet kokią pagal 16, 16a, 17, 18 arba 19a 
straipsnį nustatytiną arba atnaujintiną 
priemonę, EVPI (EVPRI) per 24 valandas 
nusprendžia, ar, jos nuomone, taikomos 
arba siūlomos priemonės imtis būtina 
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pagerinti išskirtinę padėtį. Nuomonėje
nurodoma, ar EVPRI mano, kad vyksta 
neigiami įvykiai arba pokyčiai, dėl kurių 
kyla didelė grėsmė finansiniam stabilumui 
arba pasitikėjimui rinka vienoje ar daugiau 
valstybių narių, ar taikoma arba pasiūlyta 
priemonė tikslinga ir proporcinga siekiant 
mažinti šią grėsmę ir ar pagrįsta pasiūlyta 
priemonių taikymo trukmė. EVPRI
nuomonėje taip pat nurodo, jei mano, kad 
siekiant mažinti grėsmę būtinai reikia, kad 
kitos kompetentingos institucijos imtųsi 
priemonės. Nuomonė skelbiama EVPRI
svetainėje.

siekiant pagerinti išskirtinę padėtį. 
Sprendime nurodoma, ar EVPI (EVPRI)
mano, kad vyksta neigiami įvykiai arba 
pokyčiai, dėl kurių kyla didelė grėsmė 
finansiniam stabilumui arba pasitikėjimui 
rinka vienoje ar daugiau valstybių narių, ar 
taikoma arba pasiūlyta priemonė tikslinga 
ir proporcinga siekiant mažinti šią grėsmę 
ir ar pagrįsta pasiūlyta priemonių taikymo 
trukmė. EVPI (EVPRI) sprendime taip pat 
nurodo, jei mano, kad siekiant mažinti 
grėsmę būtinai reikia, kad kitos 
kompetentingos institucijos imtųsi 
priemonės, ir paprašo tų kompetentingų 
institucijų imtis tokių priemonių per 24 
val.. Sprendimas skelbiamas EVPI 
(EVPRI) svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija, siūlanti 
imtis arba besiimanti priemonių, 
prieštaraujančių 2 dalyje nurodytai 
EVPRI nuomonei, arba atsisakanti imtis 
priemonių priešingai EVPRI nuomonei 
pagal tą dalį, nedelsdama skelbia savo 
svetainėje pranešimą, kuriame išsamiai 
paaiškintos tokių veiksmų priežastys.

3. Jei EVPI (EVPRI) mano, kad priemonę 
reikėtų taikyti Sąjungos lygiu, į savo 
sprendimą įtraukia tokį nurodymą ir 
užtikrina, kad ši priemonė būtų 
įgyvendinta visoje Sąjungoje per 24 val. 

Or. en
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Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šį straipsnį EVPI (EVPRI)
persvarsto priemones reguliariai ir bet 
kokiu atveju – kas tris mėnesius. Jei 
priemonė praėjus tam trijų mėnesių 
laikotarpiui neatnaujinama, jos 
galiojimas automatiškai baigiasi.

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nebus daromas žalingas poveikis 
finansų rinkų efektyvumui, įskaitant tų 
rinkų likvidumo mažinimą arba 
neaiškumo sukėlimą rinkos dalyviams, 
kuris būtų neproporcingas priemonės 
naudai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija arba 
kompetentingos institucijos ėmėsi 
priemonės pagal 16, 17 arba 18 straipsnį, 
EVPRI gali imtis bet kurios 1 dalyje 
nurodytos priemonės, nepateikdama 

Jei kompetentinga institucija arba 
kompetentingos institucijos ėmėsi 
priemonės pagal 16, 16a, 17, 18 arba 
19a straipsnį, EVPI (EVPRI) gali imtis bet 
kurios 1 dalyje nurodytos priemonės, 
nepateikdama 23 straipsnyje numatyto
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23 straipsnyje numatytos nuomonės. sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš nuspręsdama nustatyti arba 
atnaujinti 1 dalyje nurodytą priemonę, 
EVPRI prireikus konsultuojasi su Europos 
sisteminės rizikos valdyba ir kitomis
atitinkamomis institucijomis.

4. Prieš nuspręsdama nustatyti arba 
atnaujinti 1 dalyje nurodytą priemonę, 
EVPI (EVPRI) prireikus informuoja
Europos sisteminės rizikos valdybą ir 
atitinkamas institucijas.

Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, priimdama deleguotuosius teisės 
aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsnių sąlygomis, tvirtina 
priemones, kuriomis nustatomi kriterijai ir 
veiksniai, į kuriuos kompetentingos 
institucijos ir EVPRI privalo atsižvelgti, 
nustatydamos, ar vyksta 16, 17, 18 ir 
23 straipsniuose nurodyti neigiami įvykiai 
arba pokyčiai ir kyla 24 straipsnio 2 dalies 
a punkte nurodyta grėsmė. 

Komisija, priimdama deleguotuosius teisės 
aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsnių sąlygomis, tvirtina 
priemones, kuriomis nustatomi kriterijai ir 
veiksniai, į kuriuos kompetentingos 
institucijos ir EVPI (EVPRI) privalo 
atsižvelgti, nustatydamos, ar vyksta 16, 
16a, 17, 18, 19a ir 23 straipsniuose 
nurodyti neigiami įvykiai arba pokyčiai ir 
kyla 24 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodyta grėsmė. 

Or. en
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Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė šiam reglamentui 
įgyvendinti skiria kompetentingą 
instituciją. Valstybės narės apie tai praneša 
Komisijai, EVPRI ir kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

Kiekviena valstybė narė šiam reglamentui 
įgyvendinti skiria kompetentingą 
instituciją. Tos kompetentingos institucijos 
yra valstybinės. Valstybės narės apie tai 
praneša Komisijai, EVPI (EVPRI) ir kitų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Bendradarbiavimas su EVPI (EVPRI)

1. Kompetentingos institucijos 
bendradarbiauja su EVPI (EVPRI) šio 
reglamento tikslais pagal Reglamentą
(ES) Nr. .../2010 [EVPRI]. 
2. Kompetentingos institucijos teikia 
EVPI (EVPRI) visą informaciją, kurios 
jai reikia, kad galėtų nedelsdama vykdyti 
savo įgaliojimus pagal Reglamentą (ES) 
Nr. .../2010 [EVPRI].

Or. en
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EVPI (EVPRI) taip pat gali atlikti 
visus reikalingus patikrinimus vietoje, 
pranešusi iš anksto arba be išankstinio 
pranešimo.
EVPI (EVPRI) gali reikalauti, kad 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos atliktų specialias tyrimo 
užduotis ir patikrinimus vietoje.

Or. en

Pakeitimas 122

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 30 straipsnį kompetentingos 
institucijos perduoda iš trečiųjų šalių 
kompetentingų institucijų gautą 
informaciją EVPI (EVPRI). 

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI koordinuoja valstybių narių 
kompetentingų institucijų ir atitinkamų 
trečiųjų šalių kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo susitarimų rengimą. 
Šiuo tikslu EVPRI parengia susitarimo 

2. EVPI (EVPRI) koordinuoja valstybių 
narių kompetentingų institucijų ir 
atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo susitarimų 
rengimą. Pagal Reglamento (ES) Nr. 
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šabloną, kuriuo gali naudotis 
kompetentingos institucijos.

.../2010 [EVPRI] 16 straipsnį EVPI 
(EVPRI) patvirtina gaires susitarimo
šablonui, kurį naudoja kompetentingos 
institucijos, pildyti.

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kompetentinga institucija 
gali perduoti trečiajai šaliai duomenis ir jų 
analizę, jei tenkinamos 
Direktyvos 95/46/EB 25 arba 
26 straipsnyje nustatytos sąlygos ir tik 
pavieniais atvejais. Valstybės narės 
kompetentinga institucija sutinka, kad 
perduoti duomenis būtina taikant šį 
reglamentą. Trečioji šalis duomenų kitai 
trečiajai šaliai neperduoda negavusi 
aiškaus raštiško valstybės narės 
kompetentingos institucijos įgaliojimo.

Valstybės narės kompetentinga institucija 
gali perduoti trečiosios šalies 
kompetentingai institucijai duomenis ir jų 
analizę, jei tenkinamos 
Direktyvos 95/46/EB 25 arba 
26 straipsnyje nustatytos sąlygos ir tik 
pavieniais atvejais. Valstybės narės 
kompetentinga institucija sutinka, kad 
perduoti duomenis būtina taikant šį 
reglamentą. Trečiosios šalies 
kompetentinga institucija duomenų kitai 
trečiosios šalies kompetentingai 
institucijai neperduoda negavusi aiškaus 
raštiško valstybės narės kompetentingos 
institucijos įgaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 
[EVPRI], EVPI (EVPRI) priima gaires 
dėl administracinių priemonių ir 
nuobaudų rūšių, kurias turi nustatyti 
valstybės narės.
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Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša apie tokias 
nuostatas Komisijai ne vėliau kaip
[2012 m. liepos 1 d.] ir nedelsdamos 
praneša apie visus vėlesnius joms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Valstybės narės praneša Komisijai ir EVPI 
(EVPRI) apie tokias nuostatas iki [2012 m. 
liepos 1 d.] . 
Valstybės narės nedelsdamos praneša 
Komisijai ir EVPI (EVPRI) apie visus 
vėlesnius toms nuostatoms įtakos turinčius 
pakeitimus.

EVPI (EVPRI) paskelbia savo svetainėje 
esamų administracinių priemonių ir 
nuobaudų kiekvienoje valstybėje narėje 
atskirai sąrašą. Šis sąrašas nuolat 
atnaujinamas.

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kasmet pateikia EVPI 
(EVPRI) sukauptą informaciją apie visas 
taikytas administracines priemones ir 
nuobaudas.
Jei kompetentinga institucija atskleidžia 
visuomenei informaciją, kad taikyta 
administracinė priemonė ar nuobauda, ji 
tuo pačiu metu apie tai praneša EVPI 
(EVPRI).

Or. en
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Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 2 straipsnio 2 dalyje, 
3 straipsnio 7 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 
5 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 
8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 4 ir 
5 dalyse ir 25 straipsnyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus suteikiami 
Komisijai neribotam laikui. 

1. Įgaliojimas priimti 2 straipsnio 2 dalyje, 
3 straipsnio 7 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 
5 straipsnio 3 dalyje, 5a straipsnio 
3 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 
7a straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 3 
dalyje, 8a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 
5 dalyje, 14 straipsnio 3 dalyje, 19 
straipsnio 4 ir 5 dalyse, 19a straipsnio 
2 dalyje  ir 25 straipsnyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus suteikiami 
Komisijai ketverių metų laikotarpiui nuo 
... *. Komisija ne vėliau kaip likus šešiems 
mėnesiams prieš pasibaigiant ketverių 
metų laikotarpiui parengia ataskaitą dėl 
suteikto įgaliojimo. Įgaliojimo suteikimas 
automatiškai tęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, nebent Europos 
Parlamentas arba Taryba jį atšauktų 
pagal 37 straipsnį.
*OL: įrašoma šio reglamento įsigaliojimo data.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prieš priimdama deleguotą aktą, 
Komisija deda pastangas konsultuotis su 
EVPI (EVPRI).

Or. en
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje, 
3 straipsnio 7 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 
5 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 
8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 
14 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 4 ir 
5 dalyse ir 25 straipsnyje nurodytus 
suteiktus įgaliojimus. 

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 7 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 5 
straipsnio 3 dalyje, 5a straipsnio 3 dalyje, 
7 straipsnio 3 dalyje, 7a straipsnio 
3 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 
8a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 
4 ir 5 dalyse, 19a straipsnio 2 dalyje ir 25 
straipsnyje nurodytus suteiktus įgaliojimus. 

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija, kuri pradėjo vidaus procedūrą 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktus
įgaliojimus, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją per tinkamą laiką iki galutinio 
sprendimo priėmimo ir nurodo, kurie
suteikti įgaliojimai galėtų būti atšaukti, 
taip pat išdėsto galimas atšaukimo 
priežastis.

2. Institucija, kuri pradėjo vidaus procedūrą 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti suteiktą  
įgaliojimą, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją per tinkamą laiką iki galutinio 
sprendimo priėmimo ir nurodo, kuris
suteiktas įgaliojimas galėtų būti atšauktas.

Or. en
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Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo 
datos.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per tris mėnesius nuo 
pranešimo datos.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
vienam mėnesiui.

Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims 
mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto 
nepareiškė, teisės aktas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną.

2. Jei pasibaigus 1 dalyje nurodytam
laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba prieštaravimo dėl deleguotojo 
teisės akto nepareiškė, teisės aktas 
skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Or. en

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija 
nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo 

3. Jei per 1 dalyje nurodytą laikotarpį 
Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja. Pagal SESV 296 straipsnį 
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teisės akto priežastis. prieštaraujanti institucija nurodo 
prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Deleguotų aktų priėmimo terminas

Komisija priima 2 straipsnio 2 dalyje, 3 
straipsnio 7 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 5 
straipsnio 3 dalyje, 5a straipsnio 3 dalyje, 
7 straipsnio 3 dalyje, 7a straipsnio 
3 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 
8a straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 5 
dalyje, 14 straipsnio 3 dalyje, 19 
straipsnio 4 ir 5 dalyse, 19a straipsnio 
2 dalyje  ir 25 straipsnyje nurodytus 
deleguotus teisės aktus iki 2013 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tai, ar tikslingas centralizuotas 
ataskaitų teikimas tiesiogiai EVPI 
(EVPRI);

Or. en
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Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šio reglamento taikymo sritį patenkančios 
esamos nuostatos, galiojančios iki 2010 m. 
rugsėjo 15 d., gali būti taikomos toliau iki 
[2013 m. liepos 1 d.], jei apie jas pranešta 
Komisijai. 

Į šio reglamento taikymo sritį patenkančios 
esamos nuostatos, galiojančios iki 2010 m. 
rugsėjo 15 d., gali būti taikomos toliau iki 
[2012 m. gruodžio 31 d.], jei apie jas 
pranešta Komisijai. 

Or. en

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis
EVPI (EVPRI) darbuotojai ir ištekliai

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. EVPI (EVPRI) 
įvertina darbuotojų ir išteklių poreikius, 
kylančius dėl jos įgaliojimų ir pareigų 
prisiėmimo pagal šį reglamentą, ir 
pateikia pranešimą Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Komisijai.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo aplinkybės

2008 m. SEK patvirtino priemones, kuriomis laikinai uždrausta pardavinėti šimtus 
pasiskolintų finansų sektoriaus akcijų. Tokie sprendimai priimti atsižvelgiant į banko 
„Lehman Brothers“ bankrotą. Kelios Europos reguliavimo institucijos, įskaitant FSA, AMF ir 
BaFin, pasekė jų pavyzdžiu ir priėmė panašius sprendimus. 2010 m. gegužės mėn. po gandų ir 
spekuliacijų, susijusių su Graikijos valstybės skolos popieriais ir kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, BaFin patvirtino laikiną draudimą pardavinėti eurozonos 
valstybių skolos obligacijas jų nepasiskolinus ir neturint bei sudaryti spekuliacinius šių 
obligacijų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius. 

Bendro Europos teisės akto nebuvimas turėjo neigiamą poveikį tiek priimtų priemonių 
veiksmingumui, tiek vidaus rinkos rezultatams, kadangi skirtingų valstybių narių priimti 
sprendimai nebuvo nei koordinuoti, nei suderinti. Taigi, sunku įvertinti šių priemonių poveikį 
finansų rinkoms. Iki šiol atlikti empiriniai tyrimai nepateikia aiškių, neginčijamų rezultatų 
aiškinantis pasiskolintų akcijų pardavimo ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorių ekonominį poveikį atsižvelgiant į rinkų veiksmingumą, likvidumą ir nestabilumą. 
Visgi, didžiulių burbulų susidarymas, pvz., vadinamasis IT burbulas, kuris sprogo 2000 m., 
rodo, kad pasiskolintų akcijų pardavimas turi mažai galimybių padėti palaikyti tendencijų 
pusiausvyrą tokioje rinkoje, kurioje investavimas suintensyvėja. Be to, yra duomenų, kad 
vidutiniu laikotarpiu arba per ilgą laiką skolintų akcijų pardavimas turi menką poveikį tam 
tikrų akcijų ir valstybės skolos obligacijų kainų nukritimui ir kad toks kainų nukritimas 
dažniausiai susijęs su neigiamai pokyčiais realiojoje ekonomikoje.  

Po krizės piko 2008 m. atlikti tyrimai, nors ir mėginama pateikti konkrečių išvadų, pateko į 
aklavietę. Taip atsitiko pirmiausia dėl koordinuotų priemonių nebuvimo ir skaidrumo 
nebuvimo, susijusių su pasiskolintų akcijų pardavimu ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriais. Tačiau, nepaisant to, kad sunku pasverti pasiskolintų akcijų 
pardavimo, popierių pardavimo jų nepasiskolinus ir neturint ir spekuliacinių kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių bendrą poveikį, plačiai sutariama dėl toliau 
pateikiamų galimų neigiamų padarinių:

 Padidėję svyravimai ir rinkų neadekvačių reakcijų rizika, ypač finansų 
nestabilumo laikotarpiais

Pasiskolintų opierių pardavimas ir popierių pardavimas jų nepasiskolinus ir neturint gali 
sąlygoti neadekvačias reakcijas krentant akcijų kainoms ir atsiejimą nuo pagrindinės 
rinkos vertės. Šią riziką didina tai, kad tos trumposios pozicijos gali būti užimamos turint 
labai menką kapitalą. Todėl ši praktika didina finansų sistemoje naudojamą finansinį 
svertą. Vieningai priimta, kad tai – finansų krizės priežastis. 

 Didesnė piktnaudžiavimo rinka rizika, visų pirma prekybos sesijos metu
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Piktnaudžiavimo rinka taisyklės gali būti vykdomos tik tuomet, jei reguliuotojai turi visą 
reikalingą informaciją. Pasiskolintų popierių pardavimas ir ypač popierių pardavimas jų 
nepasiskolinus ir neturint sudaro galimybes manipuliuoti kainomis institucinių ir 
individualių investuotojų sąskaita, nes daro poveikį kainų formavimuisi prekybos dienos 
metu. 

 Vertybinių popierių infliacija ir kainos šuolio dėl pernelyg didelės paklausos 
rizika

Popierių pardavimas jų nepasiskolinus ir neturint gali sukelti vertybinių popierių infliaciją, 
kai parduodamas vertybinių popierių skaičius yra didesnis už iš tikrųjų rinkoje esančių 
vertybinių popierių skaičių. Tokiu būdu masinis pasiskolintų įmonės „Volkswagen“ 
vertybinių popierių pardavinėjimas kartu su įmonės „Porsche“ vykdytu vertybinių 
popierių kaupimu sąlygojo vertybinių popierių, kuriuos galima gauti, trūkumą. Šis 
pernelyg didelė Volkswageno akcijų paklausa sąlygojo tai, kad automobilių gamintojo 
rinkos kapitalizacija tapo pati didžiausia  pasaulyje; suma siekė 370 mln. dolerių. 

 Neatsiskaitymo rizika

Neatsiskaitymo rizika nebūtinai susijusi su vertybinių popierių pardavimu jų neturint ir 
nepasiskolinus, tačiau vertybinių popierių pardavimas jų neturint ir nepasiskolinus sudaro 
pardavėjui didesnę neatsiskaitymo riziką. 

 Iškraipymų padidinimas, susijęs su asimetrine informacija ir reikšmingu 
poveikiu finansavimo sąlygoms 

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių naudojimas kaip priemonės 
įvertinti valstybės skolos riziką turi didelį poveikį palūkanų procentams ir todėl lėšų 
skyrimui realiojoje ekonomikoje. Šių rinkų neveiksmingumas gali lemti kapitalo skyrimo 
realiajai ekonomikai iškraipymus. 

Atsižvelgiant į minėtus rizikos atvejus, reikia nuolatinių priemonių, kurios sudarytų tvirtą 
sistemą, skirtą šiems galimiems neigiamiems padariniams šalinti. Be to, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms ir EVPRI reikia priemonių rinkinio susidarius išskirtinėms 
aplinkybėms. Dabartinis priemonių, kuriomis galėtų pasinaudoti reguliuotojai, nebuvimas 
riboja jų pajėgumus iš anksto pasiruošti išskirtinėms aplinkybėms ir į jas reaguoti. Gebėjimą 
veiksmingai reaguoti taip pat riboja koordinuotų priemonių ir bendro tokių priemonių 
įgyvendinimo nebuvimas. Visų svarbiausia, kaip rodo tyrimai, kad ribojamosios priemonės, 
skirtos pasiskolintų vertybinių popierių pardavimui, leidžia tik sumažinti svyravimus, jei 
draudimas skirtas subjektams, kurie destabilizavo akcijų kainas. 

Atsakant į nustatytas rizikas, į Komisijos pasiūlymą įtraukta:
 Skaidrumo taisyklės, kurios grindžiamos pranešimais apie grynąsias trumpąsias 

pozicijas ir skolintų vertybinių popierių pardavimo pavedimų žymėjimu.
 Vertybinių popierių pardavimo jų neturint ir nepasiskolinus apribojimai, grindžiami 

vadinamąja „locate rule“, kartu su privalomo supirkimo procedūra.
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 Praplėsti įgaliojimai, kurie sudarys kompetentingoms nacionalinėms institucijoms 
galimybes veikti krizės atveju, o EVPRI – galimybę koordinuoti ir derinti šiuos 
veiksmus. 

1. Reglamento taikymo sritis ir pasiskolintų vertybinių popierių pardavimo apibrėžtis
 Į reglamento taikymo sritį patenkančių finansinių priemonių pobūdis

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, kad į reglamento taikymo sritį patektų daug 
finansinių priemonių ir kad daugiausia dėmesio būtų skiriama vertybinių popierių, valstybės 
skolos vertybinių popierių ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių 
reguliavimui. 

Pranešėjas mano, kad būtų tikslinga praplėsti taikymo sritį ir 8 straipsnyje valstybės skolos 
popieriams ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriams numatytą pranešimo 
tvarką taikyti ir įmonių skolos vertybiniams popieriams ir įmonių kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoriams. Šis praplėtimas turi užtikrinti emitentams, kad nebūtų 
manipuliuojama kainomis pagal šias priemones, kadangi tokios manipuliacijos gali sukelti 
skolinimosi kainų emitentams didėjimą ir taip pakenkti realiajai ekonomikai.

 Į reglamento taikymo sritį patenkančios rinkų apimtis
Pranešėjas mano, kad reglamentas neturėtų pakenkti vienodoms skirtingų rinkos subjektų 
veiklos sąlygoms, o ypač darydamas išimtis ne biržoje sudarytiems sandoriams neturėtų 
kenkti reguliuojamoms rinkoms. 

 Taikymas ne Sąjungoje
Pranešėjas pritaria Komisijos sprendimui taikyti šiuos reglamentus visiems fiziniams ar 
juridiniams asmenims, kur jie bebūtų įsisteigę ar gyventų – Sąjungoje ar ne Sąjungoje. Šios 
priemonės būtinos siekiant užtikrinti, kad prekiautojai nepersikėlinėtų dėl reguliavimo 
priežasčių. Be to, tai užtikrintų vienodą požiūrį į Europos ir ne Europos investuotojus.

 Pasiskolintų vertybinių popierių pozicijos ir nepadengtų kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių apibrėžimas. 3 ir 4 straipsniai

Pranešėjas pritaria Komisijos pateiktam pasiskolintų vertybinių popierių pozicijų apibrėžimui. 

Pranešėjas mano, kad visi investuotojai, turintys kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio pozicijų ir neturintys ją padengiančių obligacijų, turėtų būti laikomi 
turinčiais nepadengtų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio pozicijų. 
Naudojimasis kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio pozicija kaip rodikliu  
kitų finansinių priemonių rizikos draudimui didinant valstybės kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorių paklausą gali rinkoje rodyti klaidinančius ženklus. Toks 
klaidinantis ženklas gali kelti grėsmę valstybės narės finansavimo išlaidoms ir taip padidina 
spaudimą jau ir taip spaudžiamiems viešiesiems finansams.

2. Skaidrumo reikalavimai
 Pranešimai apie pozicijas

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, kuris grindžiamas Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komiteto rekomendacijomis, nustatyti įpareigojimą pranešti apie 
reikšmingas trumpąsias akcijų ir valstybės skolos popierių bei kredito įsipareigojimų 
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neįvykdymo apsikeitimo sandorių pozicijas. Šiuo pranešimu pasiektas didesnis skaidrumas 
sustiprins investuotojų ir kaupiančių lėšas pasitikėjimą vertybinių popierių rinka. 

Kalbant apie vertybinius popierius, dviejų trečdalių metodas yra tikslingas, jei nustatoma 
0,2 % išleistos atitinkamos įmonės kapitalo akcijos vertės riba, kurią peržengus reikia pranešti 
kompetentingai institucijai, ir 0,5 % riba, kurią peržengus reikia informaciją paskelbti viešai. 

Kalbant apie valstybės skolos vertybinius popierius ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorius, pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui apie skolos priemonių 
pozicijas pranešti tik reguliuotojams. 

Pranešėjas mano, kad simetrinė pranešimų apie ilgąsias pozicijas, grindžiamas svertu, tvarka 
būtų lygiai taip pat pageidautina, siekiant, kad reguliuotojai galėtų tiksliai įvertinti 
spekuliatyvių pozicijų kūrimui panaudotą svertą. 

Išskirtinėmis aplinkybėmis, pranešėjas taip pat rekomenduoja, kad reguliuotojai turėtų 
galimybę reikalavimą dėl pranešimo nustatyti finansinių priemonių skolintojams. Šis 
pranešimas užtikrintų, kad reguliuotojai būtų tinkamai informuojami apie galimą įtampą 
vertybinių popierių skolintojų pusėje, kuri paprastai sutampa su svarbiomis skolintų 
vertybinių popierių pozicijomis.

 Skolintų vertybinių popierių pardavimo pavedimų žymėjimas
Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlyme pateiktam principui. 

Skolintų vertybinių popierių pardavimo pavedimų žymėjimas yra vienintelis būdas stebėti 
srautus ir todėl papildo pranešimą apie pozicijas prekybos dienos pabaigoje. Žymėjimas 
padėtų reguliuotojams patikrinti, kaip laikomasi reikalavimų pranešti, ir sudarytų jiems 
geresnių galimybių įvertinti tikrąją skolintų popierių pardavimo apimtį. Be to, reguliuotojams 
tai būtų priemonė, kuri padėtų kontroliuoti, kad nebūtų manipuliacijų kainomis vykdant 
skolintų vertybinių popierių pardavimo operacijas prekybos dienos metu. 

Žymėjimo ekonominis naudingumas neginčijamas, kadangi jis jau taikomas Jungtinėse 
Valstijose ir Azijoje, tad šios sistemos taikymas Europos Sąjungoje būtų prisiderinimas prie 
tarptautinių standartų. Įgyvendinimo kaštai nėra apibrėžti, tačiau nėra reikšmingi imant ilgą 
laikotarpį, kadangi pavedimai nėra brangesni tose šalyse, kuriose taikoma žymėjimo 
procedūra. Visgi, siekiant sumažinti įgyvendinimo išlaidas, pranešėjas rekomenduoja nustatyti 
pereinamąjį laikotarpį, kad prekybos vietos galėtų patvirtinti žymėjimą kaip įprastą jų 
pavedimo įvykdymo sąsajos atnaujinimą. Tikslinga nustatyti ne ilgesnį kaip trejų metų 
pereinamąjį laikotarpį.

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, pranešėjas rekomenduoja, kad visi pavedimai 
būtų žymimi, kur tik galima jais prekiauti, įskaitant nebiržines operacijas.

3. Vertybinių popierių pardavimas jų neturint ir nepasiskolinus ir nepadengti kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

 Vertybinių popierių pardavimo jų neturint ir nepasiskolinus apribojimai
Pranešėjas palankiai vertina apribojimą, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas galimas 
tik tada, kai jis susijęs su anksčiau pasiskolintais vertybiniais popieriais arba vertybiniais 
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popieriais, kuriais yra garantuojama skola.

 Nepadengtų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių 
uždraudimas

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą apriboti galimybę valstybės skolos vertybinių popierių 
turėtojams pirkti valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius. Kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai turėtų būti pagrįsti draudimo interesų 
principu. 

Pranešėjui taip pat kyla klausimų dėl leidimo finansinėms institucijoms pirkti valstybės 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius iš jų valstybių narių naudos, 
kadangi mažai tikėtina, kad šios finansinės institucijos išliks, jei jų valstybės narės neįvykdys 
įsipareigojimų.

 Supirkimo procedūros ir nuobaudos T+4
Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui taikyti automatines akcijų supirkimo procedūras 
T+4, jei nevykdomi atsiskaitymo įsipareigojimai, kartu su nuobaudomis. Jungtinių Valstijų, 
kuriose tokia priemonė taikoma nuo 2008 m., aiškiai rodo, kad ši priemonė pasiteisino kaip 
veiksminga siekiant užtikrinti atsiskaitymo įsipareigojimų vykdymo discipliną. 

Pranešėjas mano, kad šios supirkimo procedūros turėtų būti taikomos visiems sandoriams, 
įskaitant ne biržose vykdomus sandorius, ir kad EVPRI turi nustatyti nuobaudų mechanizmo 
pobūdį ir minimalų lygį, siekiant išvengti prekybos vietų konkurencijos dėl reguliavimo 
kriterijų.

4. Išimtys
 Pagrindinė rinka už Europos Sąjungos ribų

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui. Atsižvelgiant į dabartinį JAV rinkos reguliavimą, 
atrodo mažai tikėtina, kad vyks persikėlimas dėl reguliavimo ES nenaudai.

 Išimtis dėl rinkos formuotojų veiklos 
Pranešėjas pritaria išimties dėl rinkos formuotojų veiklos suteikimo principui. Rinkos 
formuotojai teikia likvidumą, kuris būtinas geram rinkų funkcionavimui, o tokią funkciją 
reikia apsaugoti nuo avantiūrinių kitų rinkos dalyvių veiksmų. Šių išimčių atitikmuo būtų 
tikras įsipareigojimas reguliariai ir nenutrūkstamai teikti likvidumą rinkai. Reikia, kad EVPRI 
apibrėžtų bendrus standartus, siekiant užtikrinti vienodą interpretavimą Sąjungoje.

Vis dėlto pranešėjas mano, kad nepaprastai svarbu vengti bet kokio neteisingo šių išimčių 
taikymo. Todėl rinkos formuotojams, kurie nėra visiškai atsieję rinkos formuotojų veiklos nuo 
vykdančių prekybą turtu, kurios neinicijuoja klientai pavedimais, veiksmų, nereikėtų leisti 
naudotis šiomis išimtimis. Be to, siekiant suteikti reguliavimo institucijai galimybę patikrinti 
bet kokį rinkos formuotojo piktnaudžiavimą išimtimi, pranešėjo manymu, galimybė įtraukti 
rinkos formuotojų veiklą į dabartinio reglamento 5 straipsnio nuostatų taikymo sritį kaip 
bendros rinkos formavimo operacijas neturėtų sukurti kryptingų pozicijų. Rinkos 
formuotojams taip pat neturėtų būti leidžiama turėti nepadengtų trumpųjų pozicijų pasibaigus 
pagrįstam laikotarpiui nesiskolinant finansinės priemonės, nes rinkos formuotojai nėra 
atleidžiami nuo prievolės atsiskaityti. 
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5. Kompetentingų institucijų intervenciniai įgaliojimai
 Skolintų vertybinių popierių pardavimo ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo 

apsikeitimo sandorių apribojimai vykstant neigiamiems įvykiams
Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriuo kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms suteikiami praplėsti įgaliojimai reaguoti į neigiamas sąlygas. Pranešėjas siūlo 
vadovautis tuo pačiu principu ir suteikti įgaliojimų reguliuotojams nustatyti kainų pokyčio 
didėjimo linkme taisyklę – mažiausią skolintų vertybinių popierių pardavimo pavedimo kainą 
– susidarius tokiai padėčiai. 

 Galimi skolintų vertybinių popierių pardavimo apribojimai didelio kainų 
nukritimo atveju

Pranešėjas pritaria šios priemonės principui. Siekiant, kad reglamentas būtų nuosekliai 
įgyvendinamas vidaus rinkoje irk ad būtų išsaugotos vienodos veiklos sąlygos, pranešėjas 
mano, kad tam tikrų finansinių priemonių apribojimai turėtų būti taikomi visoms operacijoms, 
nesvarbu, kur jas būtų galima atlikti. 

EVPRI intervenciniai įgaliojimai
 EVPRI koordinavimas

Pranešėjas pritaria EVPRI suteiktiems įgaliojimams koordinuoti. Pranešėjas taip pat pritaria 
tam, kad EVPRI patvirtintų gaires dėl visų priemonių, kurias kompetentingos nacionalinės 
institucijos gali skirtingai interpretuoti. 

 EVPRI intervenciniai įgaliojimai
Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlyme EVPRI suteiktais įgaliojimais. Komisija išnaudojo 
visas galimybes, pasiūlytas EVPRI reglamente. EVPRI suteikti įgaliojimai leidžia nuosekliai 
įgyvendinti ypatingos padėties priemones Europos Sąjungos lygmeniu. 


