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(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 direktyvos dėl finansinių priemonių
rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (Nauja 
redakcija)
(COM(2011) 0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0656),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį 
ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0382/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 1 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Vystymosi 
komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7-
0000/2012),

A. kadangi konsultacinės darbo grupės, sudarytos iš Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos teisės tarnybų atstovų, nuomone, svarstomame pasiūlyme nėra jokių esminių 
pakeitimų, išskyrus atitinkamai nurodytus pasiūlyme arba konsultacinės darbo grupės 
nuomonėje, ir, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą ir 
minėtuosius pakeitimus, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų 
esmės,

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

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.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) finansų krizė atskleidė finansų rinkų 
veikimo ir skaidrumo trūkumus. Finansų 
rinkų raida atskleidė, kad būtina stiprinti 
finansinių priemonių rinkų reguliavimo 
sistemą padidinant jos skaidrumą, geriau 
apsaugant investuotojus, stiprinant 
pasitikėjimą ja, mažinant nereguliuojamų 
sričių, užtikrinant, kad priežiūros 
institucijos turėtų pakankamai įgaliojimų 
savo užduotims atlikti;

(4) finansų krizė atskleidė finansų rinkų 
veikimo ir skaidrumo trūkumus. Finansų 
rinkų raida atskleidė, kad būtina stiprinti 
finansinių priemonių rinkų reguliavimo 
sistemą, įskaitant prekybą rinkose, kuriose 
prekiaujama nebiržiniais vertybiniais 
popieriais, padidinant jos skaidrumą, 
geriau apsaugant investuotojus, stiprinant 
pasitikėjimą ja, mažinant nereguliuojamų 
sričių, užtikrinant, kad priežiūros 
institucijos turėtų pakankamai įgaliojimų 
savo užduotims atlikti;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tarptautinės priežiūros institucijos 
sutaria, kad vienas iš finansų krizės 
veiksnių buvo daugelio finansų įstaigų 
valdymo trūkumai, įskaitant tai, kad 
nebuvo atliekama veiksminga patikra ir 
neužtikrinama galių pusiausvyra. Dėl 
pernelyg didelės ir nepagrįstos rizikos kai 
kurios pavienės finansų įstaigos gali žlugti, 
o valstybėse narėse ir visame pasaulyje gali 
kilti sisteminių problemų. Dėl netinkamos 
įmonių, teikiančių paslaugas klientams, 
veiklos gali būti padaryta žalos 
investuotojams ir prarastas jų 
pasitikėjimas. Siekiant pašalinti 
potencialiai žalingą šių įmonių valdymo 
tvarkos trūkumų poveikį, reikėtų šios 
direktyvos nuostatas papildyti išsamesniais 
principais ir būtiniausiais standartais. Šie 
principai ir standartai turėtų būti taikomi 

(5) tarptautinės priežiūros institucijos 
sutaria, kad vienas iš finansų krizės 
veiksnių buvo daugelio finansų įstaigų 
valdymo trūkumai, įskaitant tai, kad 
nebuvo atliekama veiksminga patikra ir 
neužtikrinama galių pusiausvyra. Dėl 
pernelyg didelės ir nepagrįstos rizikos kai 
kurios pavienės finansų įstaigos gali žlugti, 
o valstybėse narėse ir visame pasaulyje gali 
kilti sisteminių problemų. Dėl netinkamos 
įmonių, teikiančių paslaugas klientams, 
veiklos gali būti padaryta žalos 
investuotojams ir prarastas jų 
pasitikėjimas. Siekiant pašalinti 
potencialiai žalingą šių įmonių valdymo 
tvarkos trūkumų poveikį, reikėtų šios 
direktyvos nuostatas papildyti išsamesniais 
principais ir būtiniausiais standartais. Šie 
principai ir standartai turėtų būti taikomi 
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atsižvelgiant į investicinių įmonių pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą;

atsižvelgiant į investicinių įmonių pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą; Siūlomomis 
priemonėmis turėtų būti apribotas finansų 
įstaigose esančių direktorių postų 
skaičius. Tos priemonės turėtų būti 
taikomos taip, kad būtų atsižvelgiama į 
tokių institucijų veiksmingo valdymo 
poreikius, taip pat galėtų būti leidžiama, 
jei tinkama, tokių įmonių direktoriams 
taip pat leisti užimti direktoriaus pareigas 
ne pelno organizacijose laikantis įmonių 
socialinės atsakomybės;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus 
argumentus, dabar dalis Direktyvos 
2004/39/EB išdėstoma nauja redakcija kaip 
ši nauja direktyva ir dalis pakeičiama 
Reglamentu (ES) Nr.…/… (FPRR). Abu 
teisiniai dokumentai kartu turėtų sudaryti 
teisinę sistemą, pagal kurią būtų 
reglamentuojami investicinėms įmonėms, 
reguliuojamoms rinkoms, duomenų 
teikimo paslaugų teikėjams ir trečiųjų šalių
įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą Sąjungoje, taikytini reikalavimai.
Todėl ši direktyva turėtų būti aiškinama 
kartu su reglamentu. Šioje direktyvoje 
turėtų būti išdėstytos nuostatos, kuriomis 
būtų reglamentuojamas veiklos leidimų 
išdavimas, akcijų paketo įsigijimas, 
naudojimasis įsisteigimo laisve ir laisve 
teikti paslaugas, investicinių įmonių 
veiklos sąlygos siekiant užtikrinti 
investuotojų apsaugą, buveinės ir 
priimančiosios valstybių narių priežiūros 
institucijų įgaliojimai, sankcijų taikymo 
tvarka. Kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 

(7) atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus 
argumentus, dabar dalis Direktyvos 
2004/39/EB išdėstoma nauja redakcija kaip 
ši nauja direktyva ir dalis pakeičiama 
Reglamentu (ES) Nr.…/… (FPRR). Abu 
teisiniai dokumentai kartu turėtų sudaryti 
teisinę sistemą, pagal kurią būtų 
reglamentuojami investicinėms įmonėms, 
reguliuojamoms rinkoms, duomenų 
teikimo paslaugų teikėjams ir trečiųjų šalių
finansų įstaigoms, teikiančioms 
investicines paslaugas arba vykdančioms 
investicinę veiklą Sąjungoje, taikytini 
reikalavimai. Todėl ši direktyva turėtų būti 
aiškinama kartu su reglamentu. Šioje 
direktyvoje turėtų būti išdėstytos nuostatos, 
kuriomis būtų reglamentuojamas veiklos 
leidimų išdavimas, akcijų paketo 
įsigijimas, naudojimasis įsisteigimo laisve 
ir laisve teikti paslaugas, investicinių 
įmonių veiklos sąlygos siekiant užtikrinti 
investuotojų apsaugą, buveinės ir 
priimančiosios valstybių narių priežiūros 
institucijų įgaliojimai, sankcijų taikymo 
tvarka. Kadangi pagrindinis šio pasiūlymo 
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tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi.
Direktyva yra tinkamos formos 
dokumentas siekiant sudaryti sąlygas, kai 
būtina, šia direktyva reglamentuojamų 
sričių įgyvendinimo nuostatas pritaikyti 
visiems esamiems kiekvienos valstybės 
narės tam tikros rinkos ir teisinės sistemos 
ypatumams;

tikslas ir dalykas – suderinti nacionalines 
minėtų sričių nuostatas, pasiūlymas turėtų 
būti pagrįstas SESV 53 straipsnio 1 dalimi.
Direktyva yra tinkamos formos 
dokumentas siekiant sudaryti sąlygas, kai 
būtina, šia direktyva reglamentuojamų 
sričių įgyvendinimo nuostatas pritaikyti 
visiems esamiems kiekvienos valstybės 
narės tam tikros rinkos ir teisinės sistemos 
ypatumams;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų , kurie valdo nuosavą turtą 
ir įmonių, kurios teikia investicines 
paslaugas ir (ar) vykdo investicinę veiklą 
tik savo sąskaita, nebent tai yra rinkos 
formuotojai , reguliuojamos rinkos ar DPS 
nariai arba dalyviai, arba jos vykdo klientų 
nurodymus sudarydamos sandorius savo 
sąskaita . Išimtiniais atvejais asmenys, 
kurie savo sąskaita vykdo finansinių 
priemonių sandorius kaip reguliuojamos 
rinkos arba DPS nariai ar dalyviai, taip pat 
kaip rinkos formuotojai biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu, 
kaip papildomą veiklą pagrindiniame 
versle, kuri apskritai vertinant nėra nei 
investicinių paslaugų, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, nei banko paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
teikimas, neturėtų patekti į šios direktyvos 
taikymo sritį. Techniniai kriterijai, skirti 

(14) šios direktyvos taikymo sritis neturėtų 
apimti asmenų, kurie valdo nuosavą turtą ir 
įmonių, kurios teikia investicines paslaugas 
ir (ar) vykdo investicinę veiklą tik savo 
sąskaita, nebent tai yra rinkos formuotojai, 
reguliuojamos rinkos ar DPS nariai arba 
dalyviai, arba jos vykdo klientų nurodymus 
sudarydamos sandorius savo sąskaita .
Išimtiniais atvejais asmenys, kurie savo 
sąskaita vykdo finansinių priemonių 
sandorius kaip reguliuojamos rinkos arba 
DPS nariai ar dalyviai, taip pat kaip rinkos 
formuotojai biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių, apyvartinių taršos 
leidimų arba jų išvestinių finansinių 
priemonių atžvilgiu, kaip papildomą veiklą 
pagrindiniame versle, kuri apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų, 
kaip apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito 
įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo1, 



PR\895700LT.doc 9/131 PE485.882v01-00

LT

nustatyti, kada veikla yra papildoma 
pagrindiniam verslui, turėtų būti išaiškinti
deleguotuosiuose aktuose. Prekyba savo 
sąskaita vykdant klientų pavedimus turėtų 
apimti įmones, kurios vykdo įvairių klientų 
pavedimus suderindamos juos pagal 
suderinamumo principą (kompensacinė 
prekyba), jos turėtų būti laikomos 
pagrindiniais veikėjais ir joms turėtų būti 
taikomos šios direktyvos nuostatos, 
kuriomis reglamentuojamas ir užsakymų 
vykdymas klientų naudai, ir prekyba savo 
sąskaita. Pavedimų, susijusių su 
finansinėmis priemonėmis, vykdymas kaip 
papildoma veikla, vykdoma dviejų asmenų, 
kurių pagrindinis verslas apskritai vertinant 
nėra nei investicinių paslaugų, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas, neturėtų būti 
laikomas prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus;

teikimas, neturėtų patekti į šios direktyvos 
taikymo sritį. Techniniai kriterijai, skirti 
nustatyti, kada veikla yra papildoma 
pagrindiniam verslui, turėtų būti išaiškinti
techniniuose reguliavimo standartuose, 
atsižvelgiant į šioje direktyvoje išdėstytus 
kriterijus. Prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus turėtų apimti įmones, 
kurios vykdo įvairių klientų pavedimus 
suderindamos juos pagal suderinamumo 
principą (kompensacinė prekyba), jos 
turėtų būti laikomos pagrindiniais veikėjais 
ir joms turėtų būti taikomos šios direktyvos 
nuostatos, kuriomis reglamentuojamas ir 
užsakymų vykdymas klientų naudai, ir 
prekyba savo sąskaita. Pavedimų, susijusių 
su finansinėmis priemonėmis, vykdymas 
kaip papildoma veikla, vykdoma dviejų 
asmenų, kurių pagrindinis verslas apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų, 
kaip apibrėžta šioje direktyvoje, nei banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas, neturėtų būti 
laikomas prekyba savo sąskaita vykdant 
klientų pavedimus;
____________________

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

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų paisoma asmens duomenų apsaugos 
teisės pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir 2002 m. liepos 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 

Išbraukta.
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tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių), 
kuriomis reglamentuojamas asmens 
duomenų tvarkymas, vykdomas taikant šią 
direktyvą. Asmens duomenų tvarkymui, 
kurį taikydama šią direktyvą atlieka 
EVPRI, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) pagal 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
Komisijos direktyvą 2006/73/EB, kuria 
įgyvendinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
investicinių įmonių organizacinių 
reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje 
direktyvoje apibrėžti terminai, valstybėms 
narėms leidžiama, atsižvelgiant į 
investicinėms įmonės taikomus 
organizacinius reikalavimus, reikalauti 
įrašyti telefono pokalbius arba 
elektroninius pranešimus, susijusius su 
klientų pavedimais. Telefono pokalbių arba 
elektroninių pranešimų, susijusių su klientų 
pavedimais, įrašymas yra suderinamas su 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija ir pateisinamas siekiant padidinti
investuotojų apsaugą, didinti rinkos 
priežiūrą ir teisinį tikrumą investicinių 
įmonių ir jų klientų naudai. Tokių įrašų 
svarba taip pat paminėta 2010 m. liepos 
29 d. Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto paskelbtose 
techninėse konsultacijose Europos 

(42) pagal 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
Komisijos direktyvą 2006/73/EB, kuria 
įgyvendinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
investicinių įmonių organizacinių 
reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje 
direktyvoje apibrėžti terminai, valstybėms 
narėms leidžiama, atsižvelgiant į 
investicinėms įmonės taikomus 
organizacinius reikalavimus, reikalauti 
įrašyti telefono pokalbius arba 
elektroninius pranešimus, susijusius su 
klientų pavedimais. Telefono pokalbių arba 
elektroninių pranešimų, susijusių su klientų 
pavedimais, įrašymas yra suderinamas su 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija ir pateisinamas siekiant sustiprinti
investuotojų apsaugą, didinti rinkos 
priežiūrą ir teisinį tikrumą investicinių 
įmonių ir jų klientų naudai. Tokių įrašų 
svarba taip pat paminėta 2010 m. liepos 
29 d. Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komiteto paskelbtose 
techninėse konsultacijose Europos 
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Komisijai. Dėl šių priežasčių tikslinga šioje 
direktyvoje numatyti telefono pokalbių 
arba elektroninių pranešimų, susijusių su 
klientų pavedimais, įrašymo bendrosios 
tvarkos principus;

Komisijai. Dėl šių priežasčių tikslinga šioje 
direktyvoje numatyti telefono pokalbių 
arba elektroninių pranešimų, susijusių su 
klientų pavedimais, įrašymo bendrosios 
tvarkos arba atitinkamų dokumentų, 
kuriuose išdėstytas bendrasis tokių 
telefono pokalbių ar elektroninių 
pranešimų turinys, pvz., protokolo forma, 
pateikimo principus;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) valstybės narės turėtų užtikrinti teisę į 
asmens duomenų apsaugą pagal 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir Direktyvą 
2002/58/EB. Ši apsauga pirmiausia turėtų 
būti išplėsta ir būti taikoma telefono 
pokalbių ir elektroninių pranešimų 
įrašymui, kaip reikalaujama pagal 13 
straipsnį;

(43) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų paisoma teisės į asmens duomenų 
apsaugą pagal 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo1 ir 2002 m. liepos 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje2 (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių), 
kuriomis reglamentuojamas asmens 
duomenų tvarkymas, vykdomas taikant šią 
direktyvą. Ši apsauga pirmiausia turėtų būti 
išplėsta ir būti taikoma telefono pokalbių ir 
elektroninių pranešimų įrašymui. Asmens 
duomenis taikydama šią direktyvą tvarko 
Europos priežiūros institucija (Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija,
EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1095/20103, 
laikydamasi 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
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laisvo tokių duomenų judėjimo4

____________________

1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
2 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
3 OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
4 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) prekybos technologijų naudojimas 
pastarąjį dešimtmetį smarkiai plėtojosi, ir 
dabar rinkos dalyviai jas plačiai naudoja.
Daugelis rinkos dalyvių dabar naudoja 
algoritminę prekybą, kai kompiuteriniu 
algoritmu automatiškai nustatomi 
pavedimo aspektai ir kai žmogiškoji veikla 
ribota arba jos visai nėra. Specialus 
algoritminės prekybos porūšis yra dažni 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandoriai
(angl. high frequency trading), kuriuos 
vykdant prekybos sistema dideliu greičiu 
analizuoja iš rinkos gautus duomenis arba 
signalus ir per labai trumpą laiką, 
atsižvelgdama į tą analizę, siunčia arba 
atnaujina didelį pavedimų skaičių. Dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
paprastai prekiautojai vykdo naudodami 
prekybai savo nuosavas lėšas, ir, užuot 
buvę atskira strategija, jie vykdomi 
naudojant modernias technologijas siekiant 
įgyvendinti įprastesnes prekybos 
strategijas, pvz., rinkos formavimo arba 
arbitražo;

(44) prekybos technologijų naudojimas 
pastarąjį dešimtmetį smarkiai plėtojosi, ir 
dabar rinkos dalyviai jas plačiai naudoja.
Daugelis rinkos dalyvių dabar naudoja 
algoritminę prekybą, kai kompiuteriniu 
algoritmu automatiškai nustatomi 
pavedimo aspektai ir kai žmogiškoji veikla 
ribota arba jos visai nėra. Specialus 
algoritminės prekybos porūšis yra 
sparčiosios prekybos sandoriai (angl. high 
frequency trading), kuriuos vykdant 
prekybos sistema dideliu greičiu, paprastai 
per milisekundes ar mikrosekundes,
analizuoja iš rinkos gautus duomenis arba 
signalus ir per labai trumpą laiką, 
atsižvelgdama į tą analizę, siunčia arba 
atnaujina didelį pavedimų skaičių.
Sparčiosios prekybos sandorius paprastai 
prekiautojai vykdo naudodami prekybai 
savo nuosavas lėšas, ir, užuot buvę atskira 
strategija, jie dažnai gali būti vykdomi 
naudojant modernias technologijas siekiant 
įgyvendinti įprastesnes prekybos 
strategijas, pvz., rinkos formavimo arba 
arbitražo;

Or. en
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Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) naudojant prekybos technologijas 
padidėjo investuotojų vykdomos prekybos 
sparta, pajėgumas ir sudėtingumas. Dėl jų 
rinkos dalyviai galėjo sudaryti sąlygas savo 
klientams patekti į rinkas naudojantis jų 
prekybos sistemomis, tiesiogine 
elektronine prieiga arba remiamo ir 
tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių prekybos technologijų taip 
pat atsiranda nemažai galimos rizikos, 
pvz., didesnė rizika, kad prekybos vietų 
sistemos bus pernelyg apkrautos dėl didelio 
pavedimų skaičiaus, rizika, kad naudojant 
algoritminę prekybą bus sukurta 
besidubliuojančių arba klaidingų pavedimų 
arba kitaip sutriks jos funkcijos, kad 
rinkoje gali kilti sąmyšis. Be to, kyla 
rizika, kad algoritminės prekybos sistemos 
pernelyg jautriai reaguos į rinkos įvykius, 
dėl to gali padidėti nestabilumas, jeigu 
rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba dažni trumpalaikio pobūdžio 
prekybos sandoriai naudojami netinkamai, 
jie gali būti naudojami įvairių formų 
piktnaudžiavimo tikslais;

(46) naudojant sparčiosios prekybos
technologijas padidėjo investuotojų 
vykdomos prekybos sparta, pajėgumas ir 
sudėtingumas. Dėl jų rinkos dalyviai galėjo 
sudaryti sąlygas savo klientams patekti į 
rinkas naudojantis jų prekybos sistemomis, 
tiesiogine elektronine prieiga arba remiamo 
ir tiesioginio patekimo į rinką būdu.
Prekybos technologijos rinkai ir apskritai 
rinkos dalyviams naudingos dėl, pvz., 
platesnio dalyvavimo rinkose, didesnio 
likvidumo, mažesnės sklaidos, mažesnio 
trumpalaikio nestabilumo ir priemonių, 
skirtų klientų pavedimams geriau vykdyti.
Tačiau dėl šių sparčiosios prekybos
technologijų taip pat atsiranda nemažai 
galimos rizikos, pvz., didesnė rizika, kad 
prekybos vietų sistemos bus pernelyg 
apkrautos dėl didelio pavedimų skaičiaus, 
rizika, kad naudojant algoritminę prekybą 
bus sukurta besidubliuojančių arba 
klaidingų pavedimų arba kitaip sutriks jos 
funkcijos, kad rinkoje gali kilti sąmyšis. Be 
to, kyla rizika, kad algoritminės prekybos 
sistemos pernelyg jautriai reaguos į rinkos 
įvykius, dėl to gali padidėti nestabilumas, 
jeigu rinkoje jau prieš tai buvo kokia nors 
problema. Galiausiai jeigu algoritminė 
prekyba arba sparčiosios prekybos 
sandoriai naudojami netinkamai, jie gali 
būti naudojami įvairių formų 
piktnaudžiavimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba dažnus trumpalaikio 
pobūdžio prekybos sandorius, ir kitas 
priemones, skirtas tokioms įmonėms 
prieinamų prekybos vietų operatoriams.
Pageidautina užtikrinti, kad visoms dažnus 
trumpalaikio pobūdžio prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos;

(47) šią riziką, galinčią kilti dėl didesnio 
technologijų naudojimo, geriausia 
sušvelninti taikant specialių rizikos 
kontrolės priemonių derinį, skirtą 
įmonėms, vykdančioms algoritminę 
prekybą arba sparčiosios prekybos 
sandorius, ir kitas priemones, skirtas 
tokioms įmonėms prieinamų visų prekybos 
vietų operatoriams. Pageidautina užtikrinti, 
kad visoms sparčiosios prekybos sandorius 
vykdančioms įmonėms būtų išduodamas 
veiklos leidimas, kai jos yra tiesioginės 
prekybos vietos narės. Taip turėtų būti 
užtikrinta, kad joms būtų taikomi 
direktyvoje nustatyti organizaciniai 
reikalavimai ir jos būtų tinkamai 
prižiūrimos; Taip pat būtų tinkama toliau 
netaikyti tiesioginės elektroninės prieigos 
praktikos siekiant išvengti rizikos, kad 
įmonė, kuri neturi parengusi pakankamos 
kontrolės sistemos, paskatintų susidaryti 
tvarką pažeidžiančias sąlygas rinkoje, taip 
pat siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
nustatyti rinkos dalyvius ir patraukti juos 
atsakomybėn už bet kokias tvarką 
pažeidžiančias sąlygas rinkoje, kurias jie 
sukėlė;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) ir įmonės, ir prekybos vietos turėtų 
užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad vykdant 
automatizuotą prekybą rinkoje nekiltų 
sąmyšis ir kad jos nebūtų galima naudoti 
piktnaudžiavimo tikslais. Prekybos vietos 
taip pat turėtų užtikrinti, kad jų prekybos 

(48) ir įmonės, ir prekybos vietos turėtų 
užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos 
priemonės, skirtos užtikrinti, kad vykdant 
automatizuotą ir sparčiąją prekybą rinkoje 
nekiltų sąmyšis ir kad jos nebūtų galima 
naudoti piktnaudžiavimo tikslais. Prekybos 
vietos taip pat turėtų užtikrinti, kad jų 



PR\895700LT.doc 15/131 PE485.882v01-00

LT

sistemos būtų atsparios ir tinkamai 
išbandytos, kad galėtų atlaikyti didesnius 
pavedimų srautus arba rinkos spaudimą ir 
kad būtų taikomi sistemos išjungikliai, 
skirti prekybai laikinai sustabdyti, jeigu 
būtų staigių ir netikėtų kainų svyravimų;

prekybos sistemos būtų atsparios ir 
tinkamai išbandytos, kad galėtų atlaikyti 
didesnius pavedimų srautus arba rinkos 
spaudimą ir kad būtų taikomi sistemos 
išjungikliai, skirti prekybai laikinai 
sustabdyti, jeigu būtų staigių ir netikėtų 
kainų svyravimų;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) Taip pat būtina užtikrinti, kad 
prekybos vietose taikomos rinkliavos 
sistemos būtų skaidrios, 
nediskriminuojančios ir sąžiningos, ir kad 
jos nebūtų sukurtos taip, jog skatintų 
atsirasti tvarką pažeidžiančias rinkos 
sąlygas. Todėl reikėtų užtikrinti, kad būtų 
nustatyti didesni mokesčiai už tokias 
operacijas, kaip didelio skaičiaus ar 
didelės vertės pavedimų atšaukimas, nes 
tai galėtų sukelti tvarką pažeidžiančias 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) be priemonių, susijusių su 
algoritmine prekyba ir dažnais 
trumpalaikio pobūdžio prekybos 
sandoriais, tikslinga įtraukti kontrolės 
priemones, susijusias su investicinėmis 
įmonėmis, teikiančiomis klientams 
tiesioginę elektroninę prieigą prie rinkų, 

Išbraukta.
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nes elektroninė prekyba gali būti vykdoma 
per įmonę, teikiančią elektroninę prieigą 
prie rinkų, ir su daugeliu kitų panašių 
rizikos rūšių. Taip pat reikėtų, kad 
tiesioginę elektroninę prieigą teikiančios 
įmonės užtikrintų, kad šia paslauga 
besinaudojantys asmenys turėtų tinkamą 
kvalifikaciją ir kad būtų nustatytos 
naudojimosi šia paslauga kontrolės 
priemonės. Tikslinga išsamius 
organizacinius reikalavimus, susijusius su 
šių naujų formų prekyba išsamiau 
nustatyti deleguotuosiuose aktuose. Taip 
turėtų būti užtikrinta, kad, kai būtina, 
reikalavimus būtų galima iš dalies 
pakeisti siekiant atsižvelgti į būsimas šios 
srities inovacijas ir pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) sparčiosios prekybos sandorius 
vykdyti lengviau, jei rinkos dalyviai 
išsidėstę bendroje vietoje ir yra fiziškai 
arti prekybos vietos gretinimo sistemos. 
Siekiant užtikrinti tinkamas ir sąžiningas 
prekybos sąlygas būtina reikalauti, kad 
prekybos vietos skaidriai, 
nediskriminaciniu pagrindu ir sąžiningai 
suteiktų rinkos dalyviams galimybę kartu 
teikti paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PR\895700LT.doc 17/131 PE485.882v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51a) valstybės narės ypač turėtų 
užtikrinti, kad tais atvejais, kai investicijų 
bendrovės kuria investicinius produktus 
ar struktūruotus indėlius, kuriuos jos 
parduoda profesionaliems klientams ar 
mažmeniniams klientams, šie produktai 
būtų sukurti taip, kad atitiktų tam tikros 
kategorijos klientų pasirinktos tikslinės 
rinkos poreikius. Be to, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad investicinė įmonė 
imasi tinkamų veiksmų siekdama 
užtikrinti, kad investiciniais produktais 
prekiaujama ir jie platinami tos tikslinės 
rinkos grupės klientams;

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia
nepriklausomai, ar siūlo klientams
nuolatinį jiems rekomenduojamos 
finansinės priemonės tinkamumo 
vertinimą. Taip pat tikslinga reikalauti, kad 
investicinės įmonės paaiškintų savo 
klientams jiems teikiamų rekomendacijų 
priežastis. Siekiant papildomai apibrėžti 
konsultacijų dėl investavimo teikimo 
reguliavimo sistemą kartu paliekant 
investicinėms įmonėms ir klientams 
galimybę rinktis, tikslinga nustatyti šios 

(52) siekiant suteikti investuotojams visą 
svarbią informaciją, tikslinga reikalauti, 
kad investicinės įmonės, teikdamos 
konsultacijas dėl investavimo, išaiškintų 
savo teikiamų konsultacijų pagrindą, visų 
pirma, produktų asortimentą, į kurį jos 
atsižvelgia teikdamos klientams asmenines 
rekomendacijas, paaiškintų, ar jos 
konsultacijas dėl investavimo teikia
tuomet, kai patvirtinama arba gaunama 
trečiosios šalies paskata, ir ar investicinė 
įmonė siūlo klientams periodinį jiems 
rekomenduojamos finansinės priemonės 
tinkamumo vertinimą. Taip pat tikslinga 
reikalauti, kad investicinės įmonės 
paaiškintų savo klientams jiems teikiamų 
rekomendacijų priežastis. Siekiant 
papildomai apibrėžti konsultacijų dėl 
investavimo teikimo reguliavimo sistemą 
kartu paliekant investicinėms įmonėms ir 
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paslaugos teikimo sąlygas, kai įmonės 
klientus informuoja, kad paslauga 
teikiama nepriklausomai. Siekiant 
padidinti investuotojų apsaugą ir aiškumą 
klientams dėl jų gaunamos paslaugos,
tikslinga dar labiau apriboti galimybę 
įmonėms priimti ar gauti paskatas iš 
trečiųjų šalių, visų pirma iš emitentų arba 
produktų teikėjų, kai jos konsultacijų dėl 
investavimo paslaugą ir portfelio valdymo 
paslaugą teikia nepriklausomai. Tokiais 
atvejais turėtų būti leidžiama gauti tik 
nedidelę nepiniginę naudą, pvz., mokymą 
apie produktų ypatybes, laikantis sąlygos, 
kad tokia nauda nepakenks investicinių 
įmonių gebėjimui siekti kuo didesnės 
naudos savo klientams, kaip išsamiau 
išaiškinta Direktyvoje 2006/73/EB;

klientams galimybę rinktis, tikslinga 
nustatyti šios paslaugos teikimo sąlygas, 
kai įmonės klientus informuoja, kad
patarimai teikiami tada, kai patvirtinama 
arba gaunama trečiosios šalies paskata. 
Teikdama portfelio valdymo paslaugą
investicinė įmonė turėtų, prieš 
pasirašydama sutartį, informuoti klientą 
apie tikėtiną paskatų lygį, o teikiamose 
periodinėse ataskaitose turėtų būti
nurodytos visos apmokėtos arba gautos 
paskatos.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) su pavedimų vykdymo politika 
susijusi informacija, kurią investicinės 
įmonės teikia savo klientams, dažnai yra 
bendro pobūdžio ir standartinė, todėl 
klientai negali suprasti, kaip bus vykdomas 
pavedimas, ir patikrinti, ar įmonė laikosi 
savo įsipareigojimo vykdyti pavedimus 
palankiausiomis savo klientams sąlygomis.
Siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą, 
tikslinga nurodyti principus, pagal kuriuos 
investicinės įmonės turėtų teikti savo 
klientams informaciją apie pavedimų 
vykdymo politiką, ir reikalauti, kad, 
atsižvelgdamos į kiekvieną finansinių 
priemonių rūšį, jos kasmet paskelbtų 
penkias geriausias vykdymo vietas, kuriose 
praėjusiais metais įvykdė klientų 
pavedimus;

(60) su pavedimų vykdymo politika 
susijusi informacija, kurią investicinės 
įmonės teikia savo klientams, dažnai yra 
bendro pobūdžio ir standartinė, todėl 
klientai negali suprasti, kaip bus vykdomas 
pavedimas, ir patikrinti, ar įmonė laikosi 
savo įsipareigojimo vykdyti pavedimus 
palankiausiomis savo klientams sąlygomis.
Siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą, 
tikslinga nurodyti principus, pagal kuriuos 
investicinės įmonės turėtų teikti savo 
klientams informaciją apie pavedimų 
vykdymo politiką, ir reikalauti, kad, 
atsižvelgdamos į kiekvieną finansinių 
priemonių rūšį, jos kasmet paskelbtų 
penkias geriausias vykdymo vietas, kuriose 
praėjusiais metais įvykdė klientų 
pavedimus, ir į šią bei prekybos vietų 
pateiktą informaciją atsižvelgtų kurdamos 
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vykdymo kokybės politiką;

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) finansų krizė parodė, kad 
nemažmeninių klientų galimybės įvertinti 
savo investicijų riziką yra ribotos. Nors 
turėtų būti patvirtinta, kad verslo etikos 
taisyklės taikytinos tiems investuotojams, 
kuriems tokia apsauga reikalingiausia, 
tikslinga geriau nustatyti įvairių kategorijų 
klientams taikomus reikalavimus. Šiuo 
atžvilgiu kai kuriuos informacijos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimus tikslinga 
taikyti ir santykių su tinkamomis sandorio 
šalimis plėtojimo srityje. Visų pirma 
atitinkami reikalavimai turėtų būti susiję su 
klientų finansinių priemonių ir pinigų 
apsauga, taip pat pažymėtini informacijos 
ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikytini 
sudėtingesnėms finansinėms priemonėms ir 
sandoriams. Siekiant geriau apibrėžti, kaip
savivaldybės ir vietos valdžios institucijos 
klasifikuojamos, tikslinga aiškiai išbraukti 
jas iš sąrašo, į kurį įtrauktos tinkamos 
sandorio šalys ir klientai, kurie laikomi 
profesionaliais ir kurie vis dėlto gali 
reikalauti nelaikyti jų profesionaliais;

(67) finansų krizė parodė, kad 
nemažmeninių klientų galimybės įvertinti 
savo investicijų riziką yra ribotos. Nors 
turėtų būti patvirtinta, kad verslo etikos 
taisyklės taikytinos tiems investuotojams, 
kuriems tokia apsauga reikalingiausia, 
tikslinga geriau nustatyti įvairių kategorijų 
klientams taikomus reikalavimus. Šiuo 
atžvilgiu kai kuriuos informacijos ir 
ataskaitų teikimo reikalavimus tikslinga 
taikyti ir santykių su tinkamomis sandorio 
šalimis plėtojimo srityje. Visų pirma 
atitinkami reikalavimai turėtų būti susiję su 
klientų finansinių priemonių ir pinigų 
apsauga, taip pat pažymėtini informacijos 
ir ataskaitų teikimo reikalavimai, taikytini 
sudėtingesnėms finansinėms priemonėms ir 
sandoriams. Siekiant geriau atspindėti
savivaldybės ir vietos valdžios institucijų 
(jos neturėtų naudoti spekuliacinių 
priemonių verslo tikslais) funkcijas
tikslinga aiškiai išbraukti jas iš sąrašo, į 
kurį įtrauktos tinkamos sandorio šalys ir 
klientai, kurie laikomi profesionaliais ir 
kurie vis dėlto gali reikalauti nelaikyti jų 
profesionaliais;

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) valstybės narės, laikydamosi 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo, saugo 
fizinių asmenų teisę į privatumą tvarkant 
asmens duomenis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams, visada turėtų 
būti reikalaujama Sąjungoje įsteigti filialą.
Sąjungoje įsteigtam filialui turi būti 
gaunamas veiklos leidimas ir vykdoma jo 
priežiūra. Atitinkama kompetentinga 
institucija ir trečiosios šalies 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.
Filialas turėtų galėti laisvai naudotis 
pakankamo dydžio pradiniu kapitalu. Kai 
filialui išduodamas veiklos leidimas, jis 
turėtų būti prižiūrimas toje valstybėje 
narėje, kurioje yra įsteigtas; trečiosios 
šalies įmonė turėtų galėti teikti paslaugas 
kitose valstybėse narėse per prižiūrimą 
filialą, kuriam išduotas veiklos leidimas, 
taikant pranešimo procedūrą. Paslaugas 
neįsteigus filialo turėtų galėti teikti tik 
tinkamos sandorio šalys. Jos turi būti
įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys turi 
vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus;

(73) kai paslaugos teikiamos 
mažmeniniams klientams ar klientams,
kurie nusprendė atsisakyti tam tikrų 
apsaugos priemonių, kad būtų 
traktuojami kaip profesionalūs klientai,
visada turėtų būti reikalaujama Sąjungoje 
įsteigti filialą. Sąjungoje įsteigtam filialui 
turi būti gaunamas veiklos leidimas ir 
vykdoma jo priežiūra. Atitinkama 
kompetentinga institucija ir trečiosios 
šalies kompetentinga institucija turėtų 
sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus. Filialas turėtų galėti laisvai 
naudotis pakankamo dydžio pradiniu 
kapitalu. Kai filialui išduodamas veiklos 
leidimas, jis turėtų būti prižiūrimas toje 
valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas;
trečiosios šalies įmonė turėtų galėti teikti 
paslaugas kitose valstybėse narėse per 
prižiūrimą filialą, kuriam išduotas veiklos 
leidimas, taikant pranešimo procedūrą.
Paslaugas neįsteigus filialo turėtų galėti 
teikti tik tinkamos sandorio šalys. Jos turi 
būti įregistruotos EVPRI ir trečiosios šalys 
turi vykdyti jų priežiūrą. EVPRI ir 
trečiosios šalies kompetentinga institucija 
turėtų sudaryti tinkamus bendradarbiavimo 
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susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) pasiūlytas komercinis sprendimas 
skelbti konsoliduotą informacinę juostą 
apie akcijas turėtų padėti sukurti labiau 
integruotą Europos rinką ir sudaryti rinkos 
dalyviams palankesnes sąlygas gauti 
apibendrintą informaciją apie prekybos 
skaidrumą. Siekiant priimti techniškai labai 
sudėtingus ir novatoriškus sprendimus, 
kurie kuo daugiau padėtų rinkai, numatytas 
sprendimas yra pagrįstas leidimais 
paslaugų teikėjams, veikiantiems pagal iš 
anksto nustatytus ir prižiūrimus kriterijus ir 
tarpusavyje konkuruojantiems;

(78) Dabar, kai sukurta rinkos sistema, 
leidžianti daugelio prekybos vietų 
konkurenciją, itin svarbu kiek įmanoma 
greičiau sukurti veiksmingą konsoliduotą 
informacinę juostą. pasiūlytas komercinis 
sprendimas skelbti konsoliduotą 
informacinę juostą apie akcijas turėtų 
padėti sukurti labiau integruotą Europos 
rinką ir sudaryti rinkos dalyviams 
palankesnes sąlygas gauti apibendrintą 
informaciją apie prekybos skaidrumą.
Siekiant priimti techniškai labai sudėtingus 
ir novatoriškus sprendimus, kurie kuo 
daugiau padėtų rinkai, numatytas 
sprendimas yra pagrįstas leidimais 
paslaugų teikėjams, veikiantiems pagal iš 
anksto nustatytus ir prižiūrimus kriterijus ir 
tarpusavyje konkuruojantiems; Siekiant 
palengvinti ankstyvą perspektyvios 
konsoliduotos informacinės juostos 
kūrimą Komisija turėtų priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose kiek 
galima greičiau būtų pateiktos tam tikros 
nuostatos, susijusios su prievole teikti 
informaciją apie konsoliduotos 
informacinės juostos (KIJ) tiekėjus;

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
85 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(85) Kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai apriboti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės galimybę 
sudaryti išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, susijusias su biržos prekėmis.
Turėtų būti įmanoma nustatyti ribą tiek 
atskiriems sandoriams, tiek per tam tikrą 
laiką sukurtoms pozicijoms. Ypač 
pastaruoju atveju kompetentinga institucija 
turėtų užtikrinti, kad šios pozicijų ribos 
būtų nediskriminacinio pobūdžio, aiškiai 
išdėstytos ir būtinos siekiant užtikrinti 
rinkos etiškumą ir sklandų veikimą; jas 
nustatant turėtų būti deramai atsižvelgta į 
atitinkamos rinkos specifiką;

(85) Kompetentingoms institucijoms turėtų 
būti suteikti aiškūs įgaliojimai apriboti bet 
kurio asmens ar asmenų grupės galimybę 
sudaryti išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, susijusias su biržos prekėmis.
Turėtų būti įmanoma nustatyti ribą tiek 
atskiriems sandoriams, tiek per tam tikrą 
laiką sukurtoms pozicijoms. Ypač 
pastaruoju atveju kompetentinga institucija 
turėtų užtikrinti, kad šios pozicijų ribos 
būtų nediskriminacinio pobūdžio, aiškiai 
išdėstytos ir būtinos siekiant užtikrinti 
rinkos etiškumą ir sklandų veikimą; jas 
nustatant turėtų būti deramai atsižvelgta į 
atitinkamos rinkos specifiką; Ypač svarbu 
atskirti pozicijas, kurios objektyviai 
mažina riziką, kuri tiesiogiai susijusi su 
komercine veikla prekių ir kitų pozicijų 
aspektu.

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
86 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86) visose vietose, kuriose siūloma 
prekiauti biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, turėtų būti 
nustatyti atitinkami apribojimai arba 
taikomos tinkamos alternatyvios 
priemonės, kuriomis siekiama palaikyti 
likvidumą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
rinka ir užtikrinti tinkamai nustatytas 
kainas bei atsiskaitymo sąlygas. EVPRI 
turėtų sudaryti ir paskelbti visų tokių 
taikomų priemonių santraukų sąrašą. Tokie 
apribojimai ir priemonės turėtų būti 
taikomi nuosekliai ir atsižvelgiant į 
konkrečios rinkos savitus bruožus. Turėtų 
būti aiškiai nustatyta, kam jie taikomi ir 

(86) visose vietose, kuriose siūloma 
prekiauti biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, turėtų būti 
nustatyti atitinkami apribojimai, kuriais
siekiama palaikyti likvidumą, užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui rinka ir užtikrinti 
tinkamai nustatytas kainas bei atsiskaitymo 
sąlygas. EVPRI turėtų sudaryti ir paskelbti 
visų tokių taikomų priemonių santraukų 
sąrašą. Tokie apribojimai turėtų būti 
taikomi nuosekliai ir atsižvelgiant į 
konkrečios rinkos savitus bruožus. Turėtų 
būti aiškiai nustatyta, kam jie taikomi ir 
kokiais atvejais jie netaikomi, taip pat 
turėtų būti aiškiai nustatyti kiekybiniai 
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kokiais atvejais jie netaikomi, taip pat 
turėtų būti aiškiai nustatyti kiekybiniai 
slenksčiai, taikytini kaip apribojimai arba 
kaip ribos, kurias peržengus taikytini kiti 
įpareigojimai. Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
įskaitant tuo, kuriais siekiama išvengti bet 
kokio nukrypimo nuo apribojimų ar 
priemonių, taikomų sudarant palyginamas 
sutartis kitose prekybos vietose;

slenksčiai, taikytini kaip apribojimai arba 
kaip ribos, kurias peržengus taikytini kiti 
įpareigojimai. Komisija turėtų būti įgaliota 
priimti techninius reguliavimo standartus, 
įskaitant tuos, kuriais siekiama išvengti bet 
kokio nukrypimo nuo apribojimų ar 
priemonių, taikomų sudarant palyginamas 
sutartis kitose prekybos vietose;

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
86 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86a) valstybės narės turėtų reikalauti, 
kad reguliuojamos rinkos, daugiašalės 
prekybos sistemų (DPS) ir organizuotos 
prekybos sistemų administratoriai, kurie 
leidžia prekiauti arba prekiauja biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, be ex ante pozicijų ribų, 
taikytų tokias kitas pozicijų kontrolės 
priemones, kurios būtinos siekiant 
užtikrinti tinkamą rinkų veikimą ir ypač 
sumažinti galimybę didelių pozicijų 
turėtojams manipuliuoti išvestinių 
priemonių arba pagrindine rinka ir 
užtikrinti, kad patvirtintos visos 
reikalingos priemonės, kad rinkos dalyviai 
prireikus galėtų sudaryti sutartį. Pagal šią 
kontrolės sistemą prekybos vietai turėtų 
būti suteikiama galimybė reikalauti, kad 
nariai arba dalyviai užbaigtų arba 
sumažintų poziciją;

Or. en
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
105 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(105) Europos Parlamentui turėtų būti 
suteiktas trijų mėnesių laikotarpis, 
prasidedantis nuo pirmojo pakeitimų ir 
įgyvendinimo priemonių projekto 
pateikimo, per kurį jis galėtų juos įvertinti 
bei pateikti savo nuomonę. Tačiau 
skubiais ir tinkamai pagrįstais atvejais 
turėtų būti numatyta galimybė šį 
laikotarpį sutrumpinti. Jei per šį 
laikotarpį Europos Parlamentas priimtų 
rezoliuciją, Komisija turėtų peržiūrėti 
pakeitimų ar priemonių projektą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
106 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(106) kad būtų pasiekti šioje direktyvoje 
nustatyti tikslai, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti teisės aktus, 
kuriuose būtų pateikta išsami informacija 
apie išimtis, paaiškintos apibrėžtys, 
nustatyti siūlomo investicinės įmonės 
įsigijimo vertinimo kriterijai, išdėstyti 
investicinių įmonių organizaciniai 
reikalavimai, nustatytos įmonių veiklos 
taisyklės teikiant investicines paslaugas, 
pateikta informacija apie interesų konfliktų 
valdymą, pavedimų vykdymą 
palankiausiomis klientams sąlygomis, 
klientų pavedimų tvarkymą, sandorių 
sudarymą su tinkamomis sandorio šalimis, 
MVĮ augimo rinkas, trečiųjų šalių įmonių
pradinio kapitalo vertinimo sąlygas, 
priemones, susijusias su sistemų 

(106) pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai 
priimti aktus, kuriuose būtų pateikta išsami 
informacija apie išimtis, paaiškintos tam 
tikros apibrėžtys, nustatyti siūlomo 
investicinės įmonės įsigijimo vertinimo 
kriterijai, išdėstyti investicinių įmonių 
organizaciniai reikalavimai, nustatytos 
įmonių veiklos taisyklės teikiant 
investicines paslaugas, pateikta informacija 
apie interesų konfliktų valdymą, pavedimų 
vykdymą palankiausiomis klientams 
sąlygomis, klientų pavedimų tvarkymą, 
sandorių sudarymą su tinkamomis sandorio 
šalimis, MVĮ augimo rinkas, trečiųjų šalių
finansų įstaigų pradinio kapitalo vertinimo 
sąlygas, priemones, susijusias su sistemų 
atsparumu, sistemos išjungiklius ir 
elektroninę prekybą, finansinių priemonių 
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atsparumu, sistemos išjungiklius ir 
elektroninę prekybą, finansinių priemonių 
priėmimą į prekybą, prekybos jais 
sustabdymą ir išėmimą iš prekybos, ribas, 
kada reikia pranešti apie poziciją pagal 
prekiautojų kategorijas, kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą. Labai svarbu, 
kad Komisija parengiamojo darbo etape 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu.
Rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
tuo pat metu, laiku ir tinkamai būtų 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

priėmimą į prekybą, prekybos jais 
sustabdymą ir išėmimą iš prekybos, ribas, 
kada reikia pranešti apie poziciją pagal 
prekiautojų kategorijas, paaiškinimą, ką 
pagal patvirtintą skelbimo sistemą (PSS) 
reiškia tinkamos prekybos sąlygos viešai 
paskelbti informaciją, pagal KIJT –
tinkamos prekybos sąlygos prieigai prie 
duomenų srautų teikti, o pagal patvirtintą 
ataskaitų teikimo mechanizmą (PATM) –
pateikti informaciją, patikslinti su prievole 
teikti informaciją apie konsoliduotos 
informacinės juostos (KIJ) tiekėjus 
susijusias detales, kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimą. Labai svarbu, 
kad Komisija parengiamojo darbo etape 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu.
Rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
tuo pat metu, laiku ir tinkamai būtų 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) Siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti 
suteikti Komisijai. Šie įgaliojimai susiję su 
sprendimo dėl trečiųjų šalių įmonių 
teikiamoms paslaugoms taikomos trečiųjų 
šalių teisinės ir priežiūros sistemos 
lygiavertiškumo priėmimu ir pranešimų 
apie pozicijas pagal prekiautojų 
kategorijas siuntimu EVPRI ir jie turėtų 
būti įgyvendinami laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 

(107) Siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti 
suteikti Komisijai. Šie įgaliojimai turėtų 
būti susiję su sprendimo dėl trečiųjų šalių
finansinių įmonių teikiamoms paslaugoms
taikomos trečiųjų šalių teisinės ir priežiūros 
sistemos lygiavertiškumo priėmimu ir jie 
turėtų būti įgyvendinami laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji
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įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji
principai;

principai1;

____________________

1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
109 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(109) dėl investicinių įmonių veiklos 
leidimų išdavimo ir atsisakymo juos išduoti 
tvarkos (7 straipsnis), dėl vadovybėms 
taikomų reikalavimų (9 ir 48 straipsniai), 
dėl kvalifikuotos akcijų paketo dalies 
įsigijimo (12 straipsnis), dėl įpareigojimo 
vykdyti pavedimus klientams 
palankiausiomis sąlygomis (27 straipsnis), 
dėl bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija (34 ir 54 straipsniai), dėl 
laisvės teikti investicines paslaugas ir 
vykdyti investicinę veiklą (36 straipsnis), 
dėl filialo įsteigimo (37 straipsnis), dėl 
trečiųjų šalių teikiamų paslaugų (44 
straipsnis), dėl leidimų vykdyti duomenų 
pranešimo paslaugas išdavimo ir 
neišdavimo tvarkos (63 straipsnis), dėl PSS 
ir KIJT taikomų organizacinių reikalavimų
(66 ir 67 straipsniai) ir dėl kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo (84 
straipsnis). Šiuos reguliavimo techninių 
standartų projektus Komisija turėtų priimti 
kaip deleguotuosius aktus pagal SESV 290 
straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento
(ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniais;

(109) Komisija turėtų priimti tokius 
EVPRI perengtus reguliavimo techninių 
standartų projektus, nurodydama 
kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, ar 
tai papildoma veikla pagrindiniame 
versle, dėl investicinių įmonių veiklos 
leidimų išdavimo ir atsisakymo juos išduoti 
tvarkos (7 straipsnis), dėl vadovybėms 
taikomų reikalavimų (9 ir 48 straipsniai), 
dėl kvalifikuotos akcijų paketo dalies 
įsigijimo (12 straipsnis), dėl įpareigojimo 
vykdyti pavedimus klientams 
palankiausiomis sąlygomis (27 straipsnis), 
dėl bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija (34 ir 54 straipsniai), dėl 
laisvės teikti investicines paslaugas ir 
vykdyti investicinę veiklą (36 straipsnis), 
dėl filialo įsteigimo (37 straipsnis), dėl 
trečiųjų šalių teikiamų paslaugų (44 
straipsnis), dėl maksimalaus sutarčių, 
kurias asmuo gali sudaryti per tam tikrą 
laiką, skaičiaus, dėl leidimų vykdyti 
duomenų pranešimo paslaugas išdavimo ir 
neišdavimo tvarkos (63 straipsnis), dėl PSS 
ir KIJT taikomų organizacinių reikalavimų
(66 ir 67 straipsniai) ir dėl kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo (84 
straipsnis). Šiuos reguliavimo techninių 
standartų projektus Komisija turėtų priimti 
kaip deleguotuosius aktus pagal SESV 290 
straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento
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(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais;

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
110 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(110) Komisija turėtų būti įgaliota
įgyvendinimo techninius standartus kaip 
įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 
straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu. EVPRI
turėtų būti patikėta parengti ir Komisijai 
pateikti tokius įgyvendinimo techninių 
standartų projektus: dėl investicinių įmonių 
veiklos leidimų išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarkos (7 straipsnis), dėl 
kvalifikuotos akcijų paketo dalies įsigijimo
(12 straipsnis), dėl sandorių užbaigimo 
DPS ir OPS prekybos proceso (18 
straipsnis), dėl priemonių prekybos 
sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos
(32, 33 ir 53 straipsniai), dėl laisvės teikti 
investicines paslaugas ir vykdyti 
investicinę veiklą (36 straipsnis), dėl filialo 
įsteigimo (37 straipsnis), dėl trečiųjų šalių 
teikiamų paslaugų (44 straipsnis), dėl 
pozicijos pranešimo pagal prekiautojų 
kategorijas (60 straipsnis), dėl informacijos 
pateikimo EVPRI (78 straipsnis), dėl 
įpareigojimo bendradarbiauti (83 
straipsnis), dėl kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo (84 straipsnis), dėl 
keitimosi informacija (85 straipsnis) ir dėl 
konsultavimosi prieš išduodant leidimą (88 
straipsnis);

(110) Komisija turėtų būti įgaliota priimti
EVPRI parengtus įgyvendinimo techninių 
standartų projektus dėl investicinių įmonių 
veiklos leidimų išdavimo ir atsisakymo 
juos išduoti tvarkos (7 straipsnis), dėl 
kvalifikuotos akcijų paketo dalies įsigijimo
(12 straipsnis), dėl sandorių užbaigimo 
DPS ir OPS prekybos proceso (18 
straipsnis), dėl priemonių prekybos 
sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos
(32, 33 ir 53 straipsniai), dėl laisvės teikti 
investicines paslaugas ir vykdyti 
investicinę veiklą (36 straipsnis), dėl filialo 
įsteigimo (37 straipsnis), dėl trečiųjų šalių 
teikiamų paslaugų (44 straipsnis), dėl 
pozicijos pranešimo pagal prekiautojų 
kategorijas (60 straipsnis), dėl informacijos 
pateikimo EVPRI (78 straipsnis), dėl 
įpareigojimo bendradarbiauti (83 
straipsnis), dėl kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo (84 straipsnis), dėl 
keitimosi informacija (85 straipsnis) ir dėl 
konsultavimosi prieš išduodant leidimą (88 
straipsnis); Komisija turėtų priimti šiuos 
įgyvendinimo techninius standartus kaip 
įgyvendinimo aktus pagal SESV 
291 straipsnį ir vadovaudamasi 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsniu.

Or. en
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Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma investicinėms 
įmonėms, reguliuojamoms rinkoms
, duomenų pranešimo paslaugų teikėjams ir 
trečiųjų šalių įmonėms, teikiančioms 
investicines paslaugas arba vykdančioms 
investicinę veiklą Sąjungoje .

1. Ši direktyva taikoma investicinėms 
įmonėms, reguliuojamoms 
rinkoms, duomenų pranešimo paslaugų 
teikėjams ir trečiųjų šalių finansų 
įstaigoms, teikiančioms investicines 
paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą Europos Sąjungoje.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) trečiųjų šalių įmonių teikiamomis 
investicinėmis paslaugomis ir vykdoma 
investicine veikla įsteigiant filialą;

(b) trečiųjų šalių finansų įstaigų
teikiamomis investicinėmis paslaugomis ir 
vykdoma investicine veikla įsteigiant 
filialą;

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos 

Asmenys, kuriems taikoma išimtis pagal 
i punktą, neprivalo atitikti šiame punkte 
nurodytų sąlygų, kad jiems būtų taikoma 
išimtis;
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prekių išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) Europos centrinių bankų sistemos 
nariams ir kitoms nacionalinėms įstaigoms, 
atliekančioms panašias funkcijas 
Sąjungoje , bei kitoms valstybės įstaigoms, 
valdančioms valstybės skolą ar 
dalyvaujančioms ją valdant Sąjungoje ir 
tarptautinėms įstaigoms, kurių narės yra
viena ar daugiau valstybių narių ;

(g) Europos centrinių bankų sistemos 
nariams ir kitoms nacionalinėms įstaigoms, 
atliekančioms panašias funkcijas 
Sąjungoje, bei kitoms valstybės įstaigoms, 
valdančioms valstybės skolą ar 
dalyvaujančioms ją valdant Sąjungoje ir 
tarptautinėms įstaigoms, kurių narės yra
trys ar daugiau valstybių narių ir kurioms 
pavesta valdyti valstybės skolą ar 
dalyvauti ją valdant;

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) asmenims , kurie: i) asmenims , kurie:
– užsiima savo sąskaita finansinių 
priemonių verslu, išskyrus asmenis, kurie 
vykdo sandorius savo sąskaita vykdydami 
klientų pavedimus, arba 

(i) užsiima savo sąskaita finansinių 
priemonių verslu, išskyrus asmenis, kurie 
vykdo sandorius savo sąskaita vykdydami 
klientų pavedimus,

– teikia investicines paslaugas ne savo 
sąskaita išskirtinai tik juos 
patronuojančioms įmonėms, savo 
patronuojamosioms įmonėms ar kitoms 
juos patronuojančios įmonės 
patronuojamosioms įmonėms, arba

(ii) teikia investicines paslaugas ne savo 
sąskaita išskirtinai tik juos 
patronuojančioms įmonėms, savo 
patronuojamosioms įmonėms ar kitoms 
juos patronuojančios įmonės 
patronuojamosioms įmonėms, arba
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– ne savo sąskaita teikia investicines 
paslaugas, susijusias su biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis, 
nurodytomis I priedo C skirsnio 10 dalyje, 
arba apyvartiniais taršos leidimais arba jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
savo pagrindinio verslo klientams,

(iii) ne savo sąskaita teikia investicines 
paslaugas, susijusias su biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar 
išvestinių finansinių priemonių sutartimis, 
nurodytomis I priedo C skirsnio 10 dalyje, 
arba apyvartiniais taršos leidimais arba jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
savo pagrindinio verslo klientams,

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB , teikimas;

jei visais atvejais: 

– jų pagrindiniame versle tokios 
paslaugos ar veikla yra pagalbinės, 
vertinant bendrai, ir jei pagrindinė veikla 
nėra investicinių paslaugų, kaip apibrėžta 
šioje direktyvoje, arba banko paslaugų, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB , 
teikimas;
– jos kasmet teikia ataskaitas 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms, nurodydamos, kokiu 
pagrindu savo veiklą pagal i, ii ir iii 
punktus jos laiko pagalbine pagrindinei 
veiklai;

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) asmenims, teikiantiems konsultacijas 
dėl investicijų kitos profesinės veiklos, 
kuriai netaikoma ši direktyva, metu su 
sąlyga, kad tokios konsultacijos 
neįkainotos atskirai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių susijusių 
su c ir i punktuose nurodytomis išimtimis, 
kad paaiškintų , kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir kada veikla vykdoma 
pavieniais atvejais .

3. Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 94 straipsnį dėl priemonių, susijusių 
su c punkte nurodyta išimtimi, kad 
paaiškintų, kada veikla vykdoma pavieniais 
atvejais.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijuose, pagal kuriuos nustatoma, ar 
veikla laikytina pagalbine pagrindinei 
veiklai, atsižvelgiama bent į šiuos 
elementus:

Išbraukta.

– kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla,
– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI parengia techninių 
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reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nurodomi kriterijai, pagal kuriuos 
nustatoma, ar veikla laikytina pagalbine 
pagrindinei veiklai, atsižvelgiant bent į 
šiuos elementus:
a) kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla;
b) ar papildoma veikla pakeičia mažąją 
dalį veiklos grupės lygmeniu ir įmonės 
lygmeniu, nebent paslaugos teikiamos tik 
tos pačios grupės nariams;
c) prekybos ar investicinių paslaugų 
lygmuo atitinka finansų įmonių vykdomą 
tos pačios veiklos ar tų pačių paslaugų 
teikimo lygmenį;
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) šioje direktyvoje mažosios ir vidutinės 
įmonės – bendrovės, kurių vidutinė rinkos 
kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų 
kalendorinių metų kotiravimo verte metų 
pabaigoje, yra mažesnė nei 

12) šioje direktyvoje mažosios ir vidutinės 
įmonės – bendrovės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta nesiekia 50 mln EUR arba kurių 
metinis balansas neviršija 43 mln EUR;
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100 000 000 EUR;

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) kompetentinga institucija – institucija, 
kurią kiekviena valstybė narė paskiria 
laikydamasi 48 straipsnio, nebent šioje 
direktyvoje nurodyta kitaip;

18) kompetentinga institucija – institucija, 
kurią kiekviena valstybė narė paskiria 
laikydamasi 69 straipsnio, nebent šioje 
direktyvoje nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) valdymo organas – įmonės valdymo 
organas, atliekantis priežiūros ir valdymo 
funkcijas, turintis įgaliojimus priimti 
galutinius sprendimus ir nustatyti įmonės 
strategiją, tikslus bei visą veiklos valdymą.
Valdymo organą sudaro asmenys, kurie 
veiksmingai vadovauja įmonės veiklai

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

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) algoritminė prekyba – prekyba 30) algoritminė prekyba – prekyba 
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finansinėmis priemonėmis, kai 
kompiuteriniu algoritmu automatiškai 
nustatomi konkrečių pavedimų ypatumai, 
pavyzdžiui, ar reikia pradėti vykdyti 
pavedimą, pavedimo laikas, kaina arba 
mastas, kaip vykdyti gautą pavedimą, kai 
žmogiškoji veikla ribota arba kai jos visai 
nėra. Ši apibrėžtis neapima jokios sistemos, 
kuri naudojama tik pavedimams perduoti į 
vieną ar kelias prekybos vietas arba jiems 
patvirtinti;

finansinėmis priemonėmis, kai 
kompiuteriniu algoritmu automatiškai 
nustatomi konkrečių pavedimų ypatumai, 
pavyzdžiui, ar reikia pradėti vykdyti 
pavedimą, pavedimo laikas, kaina arba 
mastas, kaip vykdyti gautą pavedimą, kai 
žmogiškoji veikla ribota arba kai jos visai 
nėra. Ši apibrėžtis neapima jokios sistemos, 
kuri naudojama tik pavedimams perduoti į 
vieną ar kelias prekybos vietas arba jiems 
patvirtinti arba klientų pavedimams 
vykdyti arba bet kokiam teisiniam 
įsipareigojimui vykdyti nustatant 
pavedimo parametrą;

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) sparčioji prekyba – prekyba 
finansinėmis priemonėmis tokiu greičiu, 
kai fizinis priemonės persiuntimo, 
atšaukimo ar keitimo pavedimų periodas 
yra svarbiausias nurodymų perdavimo 
prekybos vietai ar sandorio vykdymo 
veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 30 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) sparčiosios prekybos strategija –
finansinių priemonių sandorių vykdymo 
savo sąskaita prekybos strategija, 
apimanti sparčiąją prekybą ir pasižyminti 
bent keturiomis iš žemiau išvardytų 
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ypatybių:
i) naudojasi bendra vieta:
ii) sudaro bent 50 proc. dienos portfelio 
apyvartos;
iii) pavedimų ir prekybos sandorių 
santykis didesnis kaip 4:1;
iv) atšauktų pavedimų skaičius viršija 
20 proc.;
v) dauguma prisiimtų pozicijų 
panaikinamos tą pačią dieną;
vi) daugiau kaip 50 proc. pavedimų arba 
sandorių atliekami prekybos vietose, 
siūlančiose nuolaidas pavedimams, 
užtikrinantiems likvidumą, jei jiems 
taikytinos tokios nuolaidos;

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį dėl 
priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąvokų techniniai aspektai siekiant juos 
suderinti su rinkos pokyčiais .

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 94 straipsnį dėl 
priemonių, kuriomis būtų tiksliau 
apibūdinti šio straipsnio 1 dalies 3, 11, 12, 
27, 28, 29, 30, 30a, 30b, 31, 32 ir 33 
punktuose nustatytų sąvokų techniniai 
aspektai siekiant juos suderinti su rinkos 
pokyčiais.

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

Ne vėliau kaip ...* EVPRI techninių 
reguliavimo standartų projektus pateikia 
Komisijai. .
______________
* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
[2016 m. gruodžio 31 d.].

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[2014 m. gruodžio 31 d.].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en
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Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis netaikomas struktūruotiems 
indėliams, kuriuos išduoda kredito 
įstaigos, dalyvaujančios indėlių garantijų 
sistemoje, pripažįstamoje pagal 1994 m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 94/19/EB dėl indėlių 
garantijų sistemų1.
____________________

1 OL L 135, 1994 5 31, p. 5.

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojami įrašyti telefono pokalbiai
arba elektroniniai pranešimai, susiję bent 
jau su sandoriais, vykdomais savo sąskaita, 
ir klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos.

Buveinės valstybės narės pripažįsta 
atitinkamus įrašus, susijusius bent jau su 
sandoriais, vykdomais savo sąskaita, ir 
klientų pavedimais, kai klientų naudai 
teikiamos pavedimų priėmimo, perdavimo 
ir vykdymo paslaugos, arba:
a) telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašus; arba
b) atitinkamus dokumentus, kuriuose 
išdėstytas bendrasis tokių telefono 
pakalbių ar elektroninių pranešimų 
turinys, pvz., protokolo forma.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 7 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pirmos pastraipos nuostatas įrašytų 
telefono pokalbių arba elektroninių 
pranešimų įrašai atitinkamiems klientams 
pateikiami jų prašymu ir saugomi trejus 
metus.

Valstybės narės reikalauja, kad tokie
įrašai būtų saugomi trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis būtų numatyti konkretūs 
organizaciniai reikalavimai, taikomi 
investicinėms įmonėms ir trečiųjų šalių 
įmonėms, kurioms išduoti leidimai pagal 
43 straipsnį , teikiančioms įvairias 
investicines paslaugas ir pagalbines 
paslaugas ir (ar) vykdančiai investicinę 
veiklą arba siūlančiai jų kombinacijas.

12. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis būtų numatyti konkretūs 
organizaciniai reikalavimai, taikomi 
investicinėms įmonėms ir trečiųjų šalių
finansų įmonėms, kurioms išduoti leidimai 
pagal 43 straipsnį, teikiančioms įvairias 
investicines paslaugas ir pagalbines 
paslaugas ir (ar) vykdančioms investicinę 
veiklą arba siūlančioms jų kombinacijas.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Algoritminė prekyba Algoritminė ir sparčioji prekyba

Or. en
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Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Algoritmine prekyba užsiimanti 
investicinė įmonė taiko veiksmingas 
sistemas ir rizikos kontrolės priemones, 
kuriomis siekia užtikrinti, kad jos prekybos 
sistemos būtų atsparios ir pakankamai 
pajėgios, kad joms būtų taikomi atitinkami 
prekybos apribojimai ir kad jomis būtų 
galima išvengti klaidingų pavedimų 
siuntimo ar kitokių sistemos klaidų, 
galinčių rinkoje sukelti arba padidinti 
sąmyšį. Be to, tokia įmonė taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, siekdama užtikrinti, kad 
prekybos sistemos nebūtų naudojamos 
tokiems tikslams, kurie prieštarauja 
Reglamentui (ES) Nr. [PRR] arba prekybos 
vietos, su kuria ji yra susijusi, taisyklėms.
Įmonė įgyvendina veiksmingus veiklos 
tęstinumo susitarimus, siekdama įveikti bet 
kokias nenumatytas savo prekybos sistemų 
nesėkmes, ir užtikrina, kad jos sistemos 
būtų visiškai išbandytos ir tinkamai 
stebimos, kad atitiktų šioje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

1. Algoritmine arba sparčiąja prekyba 
užsiimanti investicinė įmonė taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, kuriomis siekia užtikrinti, kad 
jos prekybos sistemos būtų atsparios ir 
pakankamai pajėgios, kad joms būtų 
taikomi atitinkami prekybos apribojimai ir 
kad jomis būtų galima išvengti klaidingų 
pavedimų siuntimo ar kitokių sistemos 
klaidų, galinčių rinkoje sukelti arba 
padidinti sąmyšį. Be to, tokia įmonė taiko 
veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės 
priemones, siekdama užtikrinti, kad 
prekybos sistemos nebūtų naudojamos 
tokiems tikslams, kurie prieštarauja 
Reglamentui (ES) Nr. …/... [PRR] arba 
prekybos vietos, su kuria ji yra susijusi, 
taisyklėms. Įmonė įgyvendina veiksmingus 
veiklos tęstinumo susitarimus, siekdama 
įveikti bet kokias nenumatytas savo 
prekybos sistemų nesėkmes, ir užtikrina, 
kad jos sistemos būtų visiškai išbandytos ir 
tinkamai stebimos, kad atitiktų šioje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Algoritminės prekybos strategija 
taikoma nepertraukiamai per visas 
prekybos valandas prekybos vietoje, kuriai 
ji siunčia pavedimus arba per kurios 
sistemas ji vykdo sandorius. Prekybos 
parametrais arba algoritminės prekybos 
sistemos ribomis turi būti užtikrinama, kad 

3. Kai investicinė įmonė laikosi 
sparčiosios prekybos strategijos, kuri 
atitinka 4 straipsnio 30b dalies vi punkte 
nurodytas sąlygas, ši strategija taikoma 
nepertraukiamai per visas prekybos 
valandas prekybos vietoje, kuriai ji siunčia 
pavedimus arba per kurios sistemas ji 
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pagal strategiją būtų pateikiami tvirti 
pasiūlymai už konkurencingą kainą, dėl 
kurių tos prekybos vietos būtų visą laiką 
likvidžios, neatsižvelgiant į vyraujančią
padėti rinkoje.

vykdo sandorius. Prekybos parametrais 
arba tokios sparčiosios prekybos sistemos 
ribomis turi būti užtikrinama, kad pagal 
strategiją būtų pateikiami tvirti pasiūlymai 
už konkurencingą kainą, dėl kurių tos 
prekybos vietos būtų visą laiką likvidžios, 
neatsižvelgiant į vyraujančią padėtį
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicinė įmonė, teikianti tiesioginę 
elektroninę prieigą prie prekybos vietos, 
taiko veiksmingas sistemas ir rizikos 
kontrolės priemones, kuriomis užtikrina, 
kad šia paslauga besinaudojančių asmenų 
tinkamumas būtų tinkamai įvertintas ir 
prižiūrimas, kad prekybos ir kredito 
srityse jiems nebūtų leidžiama peržengti iš 
anksto nustatytų tinkamų ribų, kad šia 
paslauga besinaudojančių asmenų 
vykdoma prekyba būtų tinkamai stebima 
ir kad tinkamomis rizikos kontrolės 
priemonėmis būtų užkirstas kelias 
prekybai, kuri gali kelti pavojų pačiai 
investicinei įmonei, rinkoje sukelti ar 
padidinti sąmyšį arba pažeisti Reglamento 
(ES) Nr. [PRR] nuostatas ar prekybos 
vietos taisykles. Investicinė įmonė 
užtikrina, kad būtų sudarytas privalomas 
įmonės ir šia paslauga besinaudojančio 
asmens rašytinis susitarimas, kuriuo 
nustatomos pagrindinės teisės ir 
įsipareigojimai, susiję su šios paslaugos 
teikimu, ir kad pagal šį susitarimą įmonė 
išliktų atsakinga ir galėtų užtikrinti, kad 
prekyba, vykdoma naudojantis šia 
paslauga, atitiktų šios direktyvos ir 
Reglamento (ES) Nr. [PRR] reikalavimus 

4. Investicinės įmonės neteikia tiesioginės 
elektroninės prieigos prie prekybos vietos.
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bei prekybos vietos taisykles.

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai išsamų DPS
arba OPS veikimo aprašą. Apie kiekvieną 
investicinei įmonei arba rinkos operatoriui 
išduotą leidimą administruoti DPS arba 
OPS pranešama EVPRI. EVPRI sudaro 
visų Sąjungoje veikiančių daugiašalių 
prekybos sistemų ir organizuotos prekybos 
sistemų sąrašą. Į šį sąrašą pagal 23 
straipsnį ir Reglamento (EU) Nr. …/… 
[FPRR] 5 ir 9 straipsnius įtraukiama 
informacija apie DPS arba OPS teikiamas 
paslaugas ir nurodomas atskiras ataskaitose 
naudojamas kodas, žymintis DPS ir OPS.
Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas.
EVPRI skelbia šį sąrašą savo interneto 
svetainėje ir nuolat jį atnaujina.

7. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, 
administruojantys DPS arba OPS, pateiktų 
kompetentingai institucijai išsamų DPS 
arba OPS veikimo aprašą. Apie kiekvieną 
investicinei įmonei arba rinkos operatoriui 
išduotą leidimą administruoti DPS arba 
OPS pranešama EVPRI. EVPRI sudaro 
visų Sąjungoje veikiančių daugiašalių 
prekybos sistemų ir organizuotos prekybos 
sistemų sąrašą. Į šį sąrašą pagal 23 
straipsnį ir Reglamento (EU) Nr. …/… 
[FPRR] 5 ir 9 straipsnius įtraukiama 
informacija apie DPS arba OPS teikiamas 
paslaugas ir nurodomas atskiras ataskaitose 
naudojamas kodas, žymintis DPS ir OPS.
Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas.
EVPRI skelbia šį sąrašą savo interneto 
svetainėje ir nuolat jį atnaujina.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 9 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas
8 dalyje minėto aprašo ir pranešimo turinys 
bei formatas.

8. EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriuose nurodomas
7 dalyje minėto aprašo ir pranešimo turinys 
bei formatas.

Or. en
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Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 9 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
[2016 m. gruodžio 31 d.].

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.
______________
* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad tose OPS, 
kuriose leidžiama per jų sistemas vykdyti 
algoritminę prekybą, būtų įdiegtos 
veiksmingos sistemos, tvarka ir priemonės, 
kuriomis būtų užtikrinta atitiktis 51 
straipsniui.

4. Valstybės narės užtikrina, kad tose OPS, 
kuriose leidžiama per jų sistemas vykdyti 
algoritminę ar sparčiąją prekybą, būtų 
įdiegtos veiksmingos sistemos, tvarka ir 
priemonės, kuriomis būtų užtikrinta 
atitiktis 51 straipsniui.

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai investicijų bendrovės kuria 
investicinius produktus ar struktūruotus 
indėlius, kuriuos jos parduoda 
profesionaliems klientams ar 
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mažmeniniams klientams, šie produktai 
sukuriami taip, kad atitiktų tam tikros 
kategorijos klientų pasirinktos tikslinės 
rinkos poreikius, ir kad investicinė įmonė 
imasi tinkamų veiksmų siekdama 
užtikrinti, kad investiciniais produktais 
prekiaujama ir jie platinami tos tikslinės 
rinkos grupės klientams.

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– investicinę įmonę ir jos paslaugas;
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje nurodoma, ar konsultacijos 
teikiamos nepriklausomai ir ar jos 
grindžiamos plačia ar apribota rinkos 
analize, taip pat nurodoma, ar investicinė 
įmonė nuolat teiks klientui 
rekomenduojamų finansinių priemonių 
tinkamumo vertinimą,

– investicinę įmonę ir jos paslaugas;
teikiant konsultacijas dėl investicijų, 
informacijoje iš anksto nurodoma, ar 
konsultacijos teikiamos tada, kai 
patvirtinama arba gaunama trečiosios 
šalies paskata, ir ar jos grindžiamos plačia 
ar apribota rinkos analize, taip pat 
nurodoma, ar investicinė įmonė periodiškai
teiks klientui rekomenduojamų finansinių 
priemonių tinkamumo vertinimą,

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– finansines priemones ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
veiksnių, susijusių su investicijomis į tas 
priemones arba konkrečiomis investavimo 
strategijomis,

– numatomos tikslinės rinkos produktų 
struktūras ir klientų kategorijas,
finansines priemones ir siūlomas 
investavimo strategijas; tai turėtų apimti 
atitinkamas gaires ir įspėjimus dėl rizikos 
veiksnių, susijusių su investicijomis į tas
produktų struktūras, priemones arba
susijusių su konkrečiomis investavimo 
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strategijomis,

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba galimi klientai galėtų tinkamai suvokti 
siūlomų investicinių paslaugų ir konkrečios 
rūšies investicinės priemonės pobūdį ir 
susijusius rizikos veiksnius bei priimti 
investicinius sprendimus, remdamiesi 
turima informacija Šios informacijos 
pateikimo forma gali būti standartizuota.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba galimi klientai galėtų tinkamai suvokti 
siūlomų investicinių paslaugų ir konkrečios 
rūšies investicinės priemonės pobūdį ir 
susijusius rizikos veiksnius bei priimti 
investicinius sprendimus, remdamiesi 
turima informacija. Šios informacijos 
pateikimo forma gali būti standartizuota.

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos nepriklausomai, ji:

5. Kai investicinė įmonė klientą 
informuoja, kad konsultacijos dėl 
investavimo teikiamos už mokestį, ji taip 
pat informuoja klientą, ar 
rekomenduojamos finansinės priemonės 
bus tik tos, kurias parengia arba teikia su 
investicine įmone glaudžiai susiję 
subjektai.

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) įvertina gana daug finansinių 
priemonių rinkoje. Finansinės priemonės 
turėtų būti įvairios jų rūšies ir emitentų 
arba produktų tiekėjų atžvilgiu, jos 
neturėtų būti tik tos, kurias parengia arba 
teikia su investicine įmone glaudžiai 
susiję subjektai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) už klientams teikiamą paslaugą 
nepriima ir negauna mokesčių, komisinių 
atlygių arba kokios nors piniginės 
naudos, kurią moka arba teikia trečioji 
šalis arba jos vardu veikiantis asmuo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdydama paketą investicinė įmonė už 
klientams teikiamą paslaugą nepriima ir 
negauna mokesčių, komisinių atlygių arba
kokios nors piniginės naudos, kurią moka 
arba teikia trečioji šalis arba jos vardu 
veikiantis asmuo.

6. Teikdama portfelio valdymo paslaugą
investicinė įmonė, prieš pasirašydama 
sutartį, informuoja klientą apie tikėtiną 
paskatų lygį. Periodinėje ataskaitoje 
nurodomos visos per praėjusį laikotarpį 
apmokėtos arba gautos paskatos.

Or. en
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Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kai investicinė paslauga siūloma kartu 
su kita paslauga ar produktu kaip paketo 
dalis arba kaip to paties susitarimo ar 
paketo sudarymo sąlyga, investicinė įmonė 
informuoja klientą apie tai, ar atskiras 
paketo sudedamąsias dalis galima įsigyti 
atskirai ir atskirai pateikia kiekvienos 
sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius.

7. Kai investicinė paslauga mažmeniniam 
klientui siūloma kartu su kita paslauga ar 
produktu kaip paketo dalis arba kaip to 
paties susitarimo ar paketo sudarymo 
sąlyga, investicinė įmonė informuoja 
klientą apie tai, ar atskiras paketo 
sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai ir 
atskirai pateikia kiekvienos sudedamosios 
dalies įkainius ir mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina kryžminės prekybos 
vertinimo ir priežiūros gaires, kuriose visų 
pirma nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies 
nuostatų.

Iki ...* EVPRI parengia ir periodiškai 
atnaujina kryžminės prekybos vertinimo ir 
priežiūros gaires, kuriose visų pirma 
nurodomos situacijos, kai kryžminės 
prekybos metodai neatitinka 1 dalies 
nuostatų.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 8 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 8. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
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priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis užtikrinama, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines ar 
papildomas paslaugas savo klientams, 
laikytųsi juose nustatytų principų. Šiuose 
deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į:

priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis užtikrinama, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines ar 
papildomas paslaugas savo klientams, 
laikytųsi šiame straipsnyje nustatytų 
principų. Šiuose deleguotuosiuose aktuose 
atsižvelgiama į:

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikdama konsultaciją dėl investavimo 
arba valdydama portfelį, investicinė įmonė 
gauna visą būtiną informaciją apie esamo 
ar galimo kliento žinias ir patirtį 
konkretaus produkto ar paslaugos 
investicijų srityje, jo finansinę padėtį ir 
investicinius tikslus, leidžiančią įmonei 
rekomenduoti esamam ar galimam klientui 
jam tinkančias investicines paslaugas ir 
finansines priemones.

1. Teikdama konsultaciją dėl investavimo 
arba valdydama portfelį, investicinė įmonė 
gauna visą būtiną informaciją apie esamo 
ar galimo kliento žinias ir patirtį 
konkretaus produkto ar paslaugos 
investicijų srityje, jo finansinę padėtį, 
priimtinos rizikos lygį ir investicinius 
tikslus, kad įmonė esamam ar galimam 
klientui galėtų rekomenduoti jam 
tinkančias investicines paslaugas ir 
finansines priemones, ypač atitinkančias jo 
priimtinos rizikos lygį.

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies 1 papunkčio a punktas - įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) minimos paslaugos yra susijusios su bet 
kuriomis iš toliau nurodytų finansinių 
priemonių:

a) paslaugos yra susijusios su bet kuriomis 
iš toliau nurodytų finansinių priemonių:

Or. en
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Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 
suteiktą paslaugą. Kai taikoma, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų, investicinė įmonė
sukonkretina, kaip teikiamos konsultacijos 
atitinka kliento asmenines savybes.

5. Iš investicinės įmonės klientas privalo 
gauti atitinkamas ataskaitas apie klientams 
suteiktą paslaugą. Kai taikoma, šiose 
ataskaitose pateikiami periodiški 
pranešimai klientams, atsižvelgiant į 
susijusių finansinių priemonių rūšį ir 
sudėtingumą ir klientui teikiamos 
paslaugos pobūdį, taip pat turi būti 
nurodytos išlaidos, susijusios su kliento 
naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis 
paslaugomis. Teikdama konsultacijas dėl 
investicijų mažmeniniams klientams, 
investicinė įmonė patvarioje laikmenoje 
pateikia klientui įrašą, kuriame nurodomi 
bent kliento tikslai, rekomendacijos ir tai,
kaip teikiamos konsultacijos atitinka 
kliento asmenines savybes.

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vėliausiai iki [] EVPRI parengia ir 
periodiškai atnaujina finansinių priemonių, 
apimančių struktūrą, dėl kurios klientui 
sunku suprasti susijusią riziką, vertinimo 
gaires, kaip numatyta 3 dalies a punkte.

7. Iki ...* EVPRI parengia ir periodiškai 
atnaujina finansinių priemonių, apimančių 
struktūrą, dėl kurios klientui sunku suprasti 
susijusią riziką, vertinimo gaires, kaip 
numatyta 3 dalies a punkte.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en
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Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
kiekviena vykdymo vieta nemokamai bent 
kartą per metus viešai skelbtų duomenis, 
susijusius su sandorių vykdymo toje vietoje 
kokybe. Periodinėse ataskaitose pateikiama 
informacija apie kainą ir individualių 
finansinių priemonių sandorių atlikimo 
greitį bei tikimybę.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
kiekviena vykdymo vieta nemokamai bent 
kartą per ketvirtį viešai skelbtų duomenis, 
susijusius su sandorių vykdymo toje vietoje 
kokybe. Periodinėse ataskaitose pateikiama 
informacija apie kainą ir individualių 
finansinių priemonių sandorių atlikimo 
greitį bei tikimybę.

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kas ketvirtį paskelbtų 
apibendrintą informaciją apie penkias 
pagrindines vykdymo vietas kiekvienai 
finansinių priemonių rūšiai, kuriose jos 
vykdė klientų pavedimus praėjusį ketvirtį.

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės atliktų savo pavedimų 
vykdymo sistemos ir vykdymo politikos 
veiksmingumo priežiūrą, siekdamos 
nustatyti ir tam tikrais atvejais ištaisyti 
trūkumus. Visų pirma, jos reguliariai 

5. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės atliktų savo pavedimų 
vykdymo sistemos ir vykdymo politikos 
veiksmingumo priežiūrą, siekdamos 
nustatyti ir tam tikrais atvejais ištaisyti 
trūkumus. Visų pirma, jos reguliariai 
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vertina, ar vykdymo vietos, įtrauktos į 
pavedimų vykdymo politiką, suteikia 
galimybę kliento naudai pasiekti geriausių 
rezultatų ir ar reikalingi vykdymo sistemos 
pakeitimai. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės praneštų klientams 
apie kiekvieną esminį pavedimų vykdymo 
sistemos ar vykdymo politikos pokytį.

vertina, ar vykdymo vietos, įtrauktos į 
pavedimų vykdymo politiką, suteikia 
galimybę kliento naudai pasiekti geriausių 
rezultatų ir ar reikalingi vykdymo sistemos 
pakeitimai. Šiame vertinime taip pat 
svarstoma, kokių politikos pokyčių reikėtų 
padaryti atsižvelgiant į pagal 2 ir 4 dalis 
paskelbtą informaciją. Valstybės narės
reikalauja, kad investicinės įmonės 
praneštų klientams apie kiekvieną esminį 
pavedimų vykdymo sistemos ar vykdymo 
politikos pokytį.

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinės įmonės kasmet paskelbtų 
apibendrintą informaciją apie penkias 
pagrindines vykdymo vietas kiekvienai 
finansinių priemonių rūšiai, kuriose jos 
vykdė klientų pavedimus praėjusiais 
metais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.
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Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonių sustabdymas ir pašalinimas iš 
prekybos DPS

Priemonių sustabdymas ir pašalinimas iš 
prekybos DPS ar OPS

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba DPS 
administruojantis rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba pašalinantis ją iš prekybos, paskelbtų 
šį sprendimą viešai, praneštų apie jį 
reguliuojamoms rinkoms, kitoms 
daugiašalėms prekybos sistemoms ir 
organizuotos prekybos sistemoms, kuriose 

1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba DPS ar OPS
administruojantis rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba pašalinantis ją iš prekybos, paskelbtų 
šį sprendimą viešai, praneštų apie jį 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS, 
kuriose prekiaujama ta pačia finansine 
priemone, ir perduotų atitinkamą 
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prekiaujama ta pačia finansine priemone, ir 
perduotų atitinkamą informaciją 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija praneša apie tai kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, daugiašalėse 
prekybos sistemose ir organizuotos 
prekybos sistemose, kuriose prekiaujama ta 
pačia finansine priemone, prekyba ta 
finansine priemone taip pat būtų sustabdyta 
arba ji būtų iš jų pašalinta, kai priemonė 
sustabdoma arba pašalinama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, nebent tai 
padarytų didelę žalą investuotojų 
interesams ar veiksmingam rinkos 
veikimui. Valstybės narės reikalauja, kad 
šios kitos reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS praneštų apie savo sprendimą savo 
kompetentingai institucijai ir visoms 
reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms 
prekybos sistemoms ir organizuotos 
prekybos sistemoms, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, jei būtų nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ir nepašalinti jos iš prekybos.

informaciją kompetentingai institucijai.
Kompetentinga institucija praneša apie tai 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms. Valstybės narės reikalauja, 
kad kitose reguliuojamose rinkose, 
daugiašalėse prekybos sistemose ir 
organizuotos prekybos sistemose, kuriose 
prekiaujama ta pačia finansine priemone, 
prekyba ta finansine priemone taip pat būtų 
sustabdyta arba ji būtų iš jų kiek įmanoma 
greičiau pašalinta, kai priemonė
sustabdoma arba pašalinama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, nebent tai 
padarytų didelę žalą investuotojų 
interesams ar veiksmingam rinkos 
veikimui. Valstybės narės reikalauja, kad 
šios kitos reguliuojamos rinkos, DPS ir 
OPS praneštų apie savo sprendimą savo 
kompetentingai institucijai ir visoms 
reguliuojamoms rinkoms, daugiašalėms 
prekybos sistemoms ir organizuotos 
prekybos sistemoms, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, jei būtų nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ir nepašalinti jos iš prekybos.

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en
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Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[XXX].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose ji 
nustato, kokios konkrečios situacijos yra 1 
ir 2 dalyse nurodyta didelė žala 
investuotojų interesams ir veiksmingam 
vidaus rinkos veikimui, ir nustato 
klausimus, susijusius informacijos apie 
emitentą arba finansinę priemonę 
neatskleidimu, kaip nurodyta 1 dalyje.

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose ji 
nustato, kokiomis konkrečiomis 
situacijomis padaroma 1 ir 2 dalyse 
nurodyta didelė žala investuotojų 
interesams ir veiksmingam vidaus rinkos 
veikimui, kaip suprantama sąvoka „kiek 
įmanoma greičiau“ ir nustato klausimus, 
susijusius su informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę neatskleidimu, 
kaip nurodyta 1 dalyje, įskaitant būtiną 
prekybos finansine priemone sustabdymo 
atšaukimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
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Priemonių sustabdymas ir pašalinimas iš 
prekybos OPS
1. Valstybės narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė arba OPS 
administruojantis rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba pašalinantis ją iš prekybos, paskelbtų 
šį sprendimą viešai, praneštų apie jį 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir kitoms 
OPS, kuriose prekiaujama ta pačia 
finansine priemone, ir perduotų 
atitinkamą informaciją kompetentingai 
institucijai. Kompetentinga institucija 
praneša apie tai kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.
2. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustatomas 1 dalyje minėtų 
pranešimų ir skelbimo formatas bei 
laikas.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus priimti laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 
straipsnio.
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[XXX].

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.
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Or. en

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 11 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
______________
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* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
IV skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių įmonių teikiamos paslaugos Trečiųjų šalių finansų įmonių teikiamos 
paslaugos

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
trečiosios šalies įmonė, ketinanti tų 
valstybių narių teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams klientams, 
įsteigtų Sąjungoje filialą.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 
trečiosios šalies finansų įmonė, ketinanti 
tų valstybių narių teritorijoje teikti 
investicines paslaugas arba vykdyti 
investicinę veiklą ir bet kokias pagalbines 
paslaugas mažmeniniams klientams arba 
profesionaliems klientams pagal II priedo 
II skirsnį, įsteigtų Sąjungoje filialą.

Or. en

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 95 straipsnyje nurodytą 
procedūrą gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies, jei tos trečiosios šalies 

3. Komisija pagal 95 straipsnio 2 dalyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą gali 
priimti sprendimą dėl trečiosios šalies,
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teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis 
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

nurodydama, ar tos trečiosios šalies 
teisiniais ir priežiūros susitarimais 
užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje 
leidimus turinčios įmonės atitinka teisiškai 
privalomus reikalavimus, kurių poveikis 
yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šioje 
direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. …/… 
[FPRR] ir Direktyvoje 2006/49/EB 
[Kapitalo pakankamumo direktyva] bei jų 
įgyvendinimo priemonėse, poveikiui ir kad 
trečiojoje šalyje numatytas lygiavertis 
abipusis riziką ribojančios sistemos, 
taikomos investicinėms įmonėms, 
turinčioms leidimus pagal šią direktyvą, 
pripažinimas.

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įmonės, teikiančios investicines 
paslaugas arba vykdančios investicinę 
veiklą toje trečiojoje šalyje, turi leidimą,
joms nuolat veiksmingai taikoma priežiūra 
ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;

(a) investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriai, teikiantys investicines 
paslaugas arba vykdantys investicinę veiklą 
toje trečiojoje šalyje, turi leidimą, jiems
nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir 
užtikrinamas reikalavimų vykdymas;

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą, taikomi kapitalo pakankamumo 
reikalavimai ir tinkami akcininkams bei jų 
valdymo organo nariams taikomi 

(b) investicinėms įmonėms ar rinkos 
operatoriams, teikiantiems investicines 
paslaugas arba vykdantiems investicinę 
veiklą toje trečiojoje šalyje, taikomi 
kapitalo pakankamumo reikalavimai ir 
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reikalavimai; tinkami akcininkams bei jų valdymo 
organo nariams taikomi reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą taikomi tinkami organizaciniai 
reikalavimai vidaus kontrolės funkcijų 
srityje;

(c) investicinėms įmonėms ar rinkos 
operatoriams, teikiantiems investicines 
paslaugas arba vykdantiems investicinę 
veiklą, taikomi tinkami organizaciniai 
reikalavimai vidaus kontrolės funkcijų 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip ...* EVPRI techninių 
reguliavimo standartų projektus pateikia
Komisijai.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsniuose nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
[2016 m. gruodžio 31 d.].

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.
______________
* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės registruoja įmones, 
kurioms pagal 41 straipsnį išduoti veiklos 
leidimai. Registras prieinamas viešai, o 
jame pateikiama informacija apie trečiųjų 
šalių įmonių paslaugas ar veiklą, kurioms 
išduotas leidimas. Šis sąrašas reguliariai 
atnaujinamas. Apie kiekvieną leidimo 
išdavimo atvejį pranešama EVPRI.

Valstybės narės registruoja trečiųjų šalių 
finansų įmones, kurioms pagal 41 straipsnį 
išduoti veiklos leidimai. Registras 
prieinamas viešai, o jame pateikiama 
informacija apie trečiųjų šalių finansų
įmonių paslaugas ar veiklą, kurioms 
išduotas leidimas. Šis sąrašas reguliariai 
atnaujinamas. Apie kiekvieną leidimo 
išdavimo atvejį pranešama EVPRI.

Or. en
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Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skirtų pakankamai laiko savo 
funkcijoms vykdyti.

(a) skirtų pakankamai laiko savo 
funkcijoms vykdyti.

Vienu metu jie gali derinti pareigas 
taikydami ne daugiau kaip vieną šių 
pareigų derinį:

Vienu metu juose yra ne daugiau kaip:

i) vieno vykdomojo direktoriaus ir dviejų 
nevykdomųjų direktorių pareigas,

i) vienas vykdomasis direktorius; arba

ii) keturių nevykdomųjų direktorių 
pareigas.

ii) du nevykdomieji direktoriai.

Tos pačios grupės atliekamos vykdomojo 
arba nevykdomojo direktoriaus pareigos 
laikomos vieno direktoriaus pareigomis.

Toje pačioje grupėje gali būti derinamos 
vykdomojo ir nevykdomojo direktoriaus 
pareigos. Tos pačios grupės atliekamos 
vykdomojo arba nevykdomojo direktoriaus 
pareigos laikomos vieno direktoriaus 
pareigomis.

Kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į konkrečias aplinkybes ir 
investicinės įmonės veiklos pobūdį, mastą 
ir sudėtingumą, gali leisti rinkos 
operatoriaus valdymo organo nariui derinti
daugiau direktoriaus pareigų, nei 
leidžiama pagal pirmą pastraipą;

Kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į konkrečias aplinkybes ir 
investicinės įmonės veiklos pobūdį, mastą 
ir sudėtingumą, gali leisti rinkos 
operatoriaus valdymo organo nariui įsteigti
daugiau direktorių postų, nei leidžiama 
pagal pirmą pastraipą, arba gali reikalauti 
sumažinti direktorių postų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) užtikrina, kad veikia veiksmingos 
sistemos, kurias taikant nustatomi ir 
valdomi rinkos operatorių ir 
reguliuojamos rinkos ar jos narių 
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konfliktai, taip pat administruojamos ir 
išlaikomos tinkamos priemonės 
skirtingoms veiklos funkcijoms atskirti.

Or. en

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į rinkos operatoriaus 
veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, gali 
leisti rinkos operatoriui nesteigti atskiro 
nominavimo komiteto.

Kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į rinkos operatoriaus 
veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, gali 
leisti rinkos operatoriui nesteigti atskiro 
nominavimo komiteto, jei nustatyta 
tinkamai palyginama alternatyvi 
priemonė.

Or. en

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ką reiškia 1 dalies c punkte nurodytas 
valdymo organo nario veikimas sąžiningai, 
dorai ir savarankiškai,

(c) ką reiškia 1 dalies c punkte nurodytas 
valdymo organo nario veikimas sąžiningai, 
dorai ir savarankiškai, atsižvelgiant į 
potencialius interesų konfliktus,

Or. en

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių reguliavimo EVPRI tuos techninių reguliavimo 
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standartų projektus Komisijai pateikia iki
[2014 m. gruodžio 31 d.].

standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rinkos operatoriaus valdymo organas 
gali užtikrinti, kad reguliuojamos rinkos 
valdymas yra patikimas bei ribojantis 
riziką ir juo skatinamas rinkos 
vientisumas.

Išbraukta.

Valdymo organas stebi ir periodiškai 
vertina reguliuojamos rinkos 
organizavimo veiksmingumą ir imasi 
tinkamų priemonių bet kokiems 
trūkumams šalinti.
Valdymo organo, atliekančio priežiūros 
funkciją, nariai tinkamai gauna 
informaciją ir gali susipažinti su 
dokumentais, kurių reikia valdymo 
sprendimų priėmimui prižiūrėti ir stebėti.

Or. en

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kompetentinga institucija atsisako 
išduoti veiklos leidimą, jei neįsitikina, kad 
asmenys, turintys veiksmingai vadovauti 
reguliuojamos rinkos veiklai, yra 

7. Kompetentinga institucija atsisako 
išduoti veiklos leidimą, jei neįsitikina, kad 
asmenys, turintys veiksmingai vadovauti 
reguliuojamos rinkos veiklai, yra 
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pakankamai geros reputacijos ar turi 
pakankamai patirties, arba jeigu yra 
objektyvių ir akivaizdžių priežasčių 
manyti, kad įmonės valdymo organas gali 
neužtikrinti patikimo ir riziką ribojančio 
jos valdymo ir neskirti pakankamai 
dėmesio rinkos vientisumui.

pakankamai geros reputacijos ar turi 
pakankamai patirties, arba jeigu yra 
objektyvių ir akivaizdžių priežasčių 
manyti, kad rinkos operatoriaus valdymo 
organas gali neužtikrinti patikimo ir riziką 
ribojančio jos valdymo ir neskirti 
pakankamai dėmesio rinkos vientisumui.

Or. en

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Rinkos operatoriaus valdymo organas 
gali užtikrinti, kad reguliuojamos rinkos 
valdymas yra patikimas bei ribojantis 
riziką ir juo skatinamas rinkos 
vientisumas.
Valdymo organas stebi ir periodiškai 
vertina reguliuojamos rinkos 
organizavimo veiksmingumą ir imasi 
tinkamų priemonių bet kokiems 
trūkumams šalinti.
Valdymo organo, atliekančio priežiūros 
funkciją, nariai tinkamai gauna 
informaciją ir gali susipažinti su 
dokumentais, kurių reikia valdymo 
sprendimų priėmimui prižiūrėti ir stebėti.
Valdymo organas nustato ir paskelbia 
pareiškimą dėl politikos ir praktikos bei 
juo vadovaujasi siekdamas įgyvendinti 
šioje dalyje pateiktus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti 
veiksmingas sistemas, procedūras ir 
priemones, kad būtų užtikrinama, jog visi 
narių arba dalyvių į sistemą įvedami 
pavedimai galiotų ne trumpiau kaip 
500 milisekundžių.

Or. en

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis naudojantis atmetami pavedimai, 
kurie viršija iš anksto nustatytą apimtį ir 
kainų ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi, 
ir galima laikinai sustabdyti prekybą, jei 
toje ar susijusioje rinkoje per trumpą 
laikotarpį pastebimas akivaizdus 
finansinės priemonės kainos svyravimas, 
o išskirtiniais atvejais galima atšaukti, 
pakeisti ar pataisyti bet kokį sandorį.

2. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis naudojantis atmetami pavedimai, 
kurie viršija iš anksto nustatytą apimtį ir 
kainų ribas arba yra akivaizdžiai klaidingi.

Or. en

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje turėti galimybę 
laikinai sustabdyti prekybą, jei toje ar 
susijusioje rinkoje per trumpą laikotarpį 
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pastebimas akivaizdus finansinės 
priemonės kainos svyravimas, o 
išskirtiniais atvejais turėti galimybę 
atšaukti, pakeisti ar pataisyti bet kokį 
sandorį. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka užtikrintų, jog 
prekybos sustabdymo parametrai būtų 
nustatyti taip, kad būtų atsižvelgiama į 
skirtingų aktyvų rūšių ir porūšių 
likvidumą ir kad jie būtų pakankami 
siekiant išvengti didelių prekybos tvarkos 
sutrikimų. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojama rinka paskelbia prekybos 
sustabdymo parametrus ir bet kokius 
reikšmingus šių parametrų pokyčius 
kompetentingai institucijai, kuri juos savo 
ruožtu praneša EVPRI. EVPRI skelbia 
šiuos parametrus savo interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės 
prekybos sistemos negalėtų sukurti arba 
paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančias 
prekybos sąlygas rinkoje, įskaitant 
sistemas, skirtas sumažinti neįvykdytų 
pavedimų ir sandorių santykį, kurį į 
sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, 
sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, 
kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir 
apriboti minimalų kainos pokyčio dydį, 
kuriuo rinkoje gali būti spekuliuojama.

3. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje taikyti veiksmingas 
sistemas, procedūras ir priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad algoritminės
arba sparčiosios prekybos sistemos 
negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti 
tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas 
rinkoje, įskaitant sistemas, skirtas 
sumažinti neįvykdytų pavedimų ir sandorių 
santykį, kurį į sistemą gali įvesti narys arba 
dalyvis, sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla 
pavojus, kad bus viršytas jos sistemos 
pajėgumas, ir apriboti minimalų kainos 
pokyčio dydį, kuriuo rinkoje gali būti 
spekuliuojama. Ypač valstybės narės 
neleidžia reguliuojamai rinkai suteikti jos 
nariams galimybės teikti tiesioginę 
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elektroninę prieigą.

Or. en

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja 
reguliuojamoje rinkoje, kurioje leidžiama 
naudotis tiesiogine elektronine prieiga, 
taikyti veiksmingas sistemas, procedūras 
ir priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nariams ar dalyviams būtų leidžiama 
tokias paslaugas teikti tik jeigu jie yra 
pagal šią direktyvą leidimą gavusi 
investicinė įmonė, kad būtų nustatyti ir 
taikomi tinkami kriterijai dėl asmenų, 
kuriems gali būti suteikta tokia prieiga, 
tinkamumo, taip pat, kad narys ar dalyvis 
išliktų atsakingas už naudojantis ta 
paslauga įvykdytus pavedimus ir prekybos 
sandorius.

Išbraukta.

Valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojamoje rinkoje būtų nustatyti 
tinkami su rizikos kontrole susiję 
standartai ir naudojantis tokia prieiga 
vykdomos prekybos ribos, taip pat, kad 
joje būtų galima išskirti ir, prireikus, 
sustabdyti tiesiogine elektronine prieiga 
besinaudojančio asmens pavedimus ir 
prekybos veiklą, atskiriant juos nuo nario 
ar dalyvio pavedimų ar prekybos veiklos.

Or. en

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reikalauja 5. Valstybės narės reikalauja 
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reguliuojamoje rinkoje užtikrinti, kad jos 
taisyklės dėl bendroje vietoje teikiamų 
paslaugų ir rinkliavos sistemų būtų 
skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios.

reguliuojamoje rinkoje užtikrinti, kad jos 
taisyklės dėl bendroje vietoje teikiamų 
paslaugų būtų skaidrios, sąžiningos ir 
nediskriminuojančios.

Or. en

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka užtikrintų jos 
rinkliavos sistemų skaidrumą, 
sąžiningumą ir nediskriminacinį pobūdį ir 
kad šios sistemos nekurtų paskatų 
pateikti, keisti ar atšaukti pavedimus arba 
vykdyti sandorius tokiu būdu, kuris 
skatintų tvarką pažeidžiančias prekybos 
sąlygas arba piktnaudžiavimą rinka. Be 
kita ko, valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojama rinka taikytų didesnius 
mokesčius už pateiktą ir vėliau atšauktą 
pavedimą nei už įvykdytą pavedimą, taip 
pat taikytų didesnius mokesčius tiems 
dalyviams, kurių atšauktų ir įvykdytų 
pavedimų santykis didesnis, kad būtų 
atsižvelgta į papildomą naštą sistemos 
pajėgumams. Valstybės narės leidžia 
reguliuojamai rinkai keisti savo 
mokesčius už atšauktus pavedimus 
atsižvelgiant į laikotarpį, kurį pavedimas 
buvo sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyti sąlygas, pagal kurias prekyba 
turėtų būti sustabdyta, jei toje ar 
susijusioje rinkoje per trumpą laikotarpį 
pastebimas akivaizdus finansinės 
priemonės kainos svyravimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti su tiesiogine elektronine 
prieiga susijusias kontrolės priemones;

d) nustatyti aplinkybes, kuriomis galbūt 
derėtų sulėtinti pavedimų srautą;

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 7 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) užtikrinti, kad bendroje vietoje 
teikiamos paslaugos ir rinkliavos sistemos 
būtų sąžiningos ir nediskriminuojančios.

e) užtikrinti, kad bendroje vietoje 
teikiamos paslaugos ir rinkliavos sistemos 
būtų sąžiningos ir nediskriminuojančios, 
taip pat kad rinkliavos sistemos nekurtų 
paskatų tvarką pažeidžiančioms prekybos 
sąlygoms arba piktnaudžiavimui rinka.

Or. en

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba ją nutraukiantis, paskelbtų šį 
sprendimą viešai , praneštų apie tai kitoms 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS, 
kurie prekiauja ta pačia finansine priemone
ir perduotų atitinkamą informaciją 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija praneša apie tai kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS, 
kuriose prekiaujama ta pačia finansine 
priemone, prekyba ta finansine priemone 
taip pat būtų sustabdyta arba nutraukta, kai 
prekyba sustabdoma ar nutraukiama dėl 
neatskleistos informacijos apie emitentą 
arba finansinę priemonę, išskyrus tuos 
atvejus, kai tai padarytų didelę žalą 
investuotojų interesams ar veiksmingam 
rinkos veikimui. Valstybės narės 
reikalauja, kad šios kitos reguliuojamos 
rinkos, DPS ir OPS praneštų apie savo 
sprendimą savo kompetentingai institucijai 
ir visoms reguliuojamoms rinkoms, DPS ir 
OPS, kuriose prekiaujama ta pačia 
finansine priemone, taip pat paaiškintų 
priežastis, jei būtų nuspręsta nesustabdyti 
prekybos ta finansine priemone ar jos 
nenutraukti.

Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos operatorius, 
sustabdantis prekybą finansine priemone 
arba ją nutraukiantis, paskelbtų šį 
sprendimą viešai, praneštų apie tai kitoms 
reguliuojamoms rinkoms, DPS ir OPS, 
kurie prekiauja ta pačia finansine priemone
ir perduotų atitinkamą informaciją 
kompetentingai institucijai. Kompetentinga 
institucija praneša apie tai kitų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės reikalauja, kad kitose 
reguliuojamose rinkose, DPS ir OPS, 
kuriose prekiaujama ta pačia finansine 
priemone, prekyba ta finansine priemone 
taip pat būtų kuo greičiau sustabdyta arba 
nutraukta, kai prekyba sustabdoma ar 
nutraukiama dėl neatskleistos informacijos 
apie emitentą arba finansinę priemonę, 
išskyrus tuos atvejus, kai tai padarytų 
didelę žalą investuotojų interesams ar 
veiksmingam rinkos veikimui. Valstybės 
narės reikalauja, kad šios kitos 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS praneštų 
apie savo sprendimą savo kompetentingai 
institucijai ir visoms reguliuojamoms 
rinkoms, DPS ir OPS, kuriose prekiaujama 
ta pačia finansine priemone, taip pat 
paaiškintų priežastis, jei būtų nuspręsta 
nesustabdyti prekybos ta finansine 
priemone ar jos nenutraukti.

Or. en

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia ne 
vėliau kaip ...*.
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______________
*OL įrašyti datą: 18 mėnesių po šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[XXX].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
pateiktas aplinkybių, kai daroma 1 ir 
2 dalyse nurodyta didelė žala investuotojų 
interesams ir veiksmingam vidaus rinkos
veikimui, sąrašas ir nustatomi klausimai, 
susiję su neatskleista informacija apie 
emitentą arba finansinę priemonę, kaip 
nurodyta 1 dalyje.

4. Komisija pagal 94 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose būtų pateiktas aplinkybių, kai 
daroma didelė žala investuotojų 
interesams, sąrašas, paaiškinama 1 ir 
2 dalyse nurodyta sąvoka "kuo greičiau"
ir veiksmingas vidaus rinkos veikimas, taip 
pat nustatomi klausimai, susiję su 
neatskleista informacija apie emitentą arba 
finansinę priemonę, kaip nurodyta 1 dalyje, 
įskaitant procedūrą, kuri būtina laikinam 
prekybos finansine priemone sustabdymui 
atšaukti.

Or. en
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Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*. 

______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos bei DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, ribotų sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, siekiant:

Or. en

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir Apribojimai yra skaidrūs ir 
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nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Be kita ko, juos 
nustatant skirtingai traktuojamos 
pozicijos, kuriomis objektyviai 
sumažinama rizika, tiesiogiai susijusi su 
komercine veikla, susieta su biržos 
prekėmis, ir kitos pozicijos. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti arba turėti, skaičius, turint 
omenyje pagrindinės biržos prekių rinkos 
savybes, įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Or. en

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos bei DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, taip pat 
taikytų kitas pozicijų kontrolės priemones, 
kurios būtinos siekiant sumažinti didelių 
pozicijų turėtojų galimybes manipuliuoti 
išvestinių finansinių priemonių ar jų 
pagrindo rinkomis ir siekiant užtikrinti, 
kad rinkos dalyviai turėtų jiems būtinas 
galimybes esant reikalui fiziškai 
atsiskaityti pagal sutartį. Viena iš tokių 
kontrolės priemonių – prekybos vietos 
galimybė reikalauti, kad nariai arba 
dalyviai likviduotų arba sumažintų 
poziciją.

Or. en
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Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie 
apribojimus ar priemones. Kompetentinga 
institucija tą pačią informaciją perduoda 
EVPRI, kuri savo interneto svetainėje 
skelbia ir prižiūri duomenų bazę, kurioje 
laikomos taikomų apribojimų ir priemonių
santraukos.

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie 
apribojimus. Kompetentinga institucija tą 
pačią informaciją perduoda EVPRI, kuri 
savo interneto svetainėje skelbia ir prižiūri 
duomenų bazę, kurioje laikomos taikomų 
apribojimų santraukos.

Or. en

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą 
lygiavertį poveikį bei išimčių taikymo 
sąlygas. Nustatant apribojimus arba 
alternatyvias priemones, atsižvelgiama į 1 
dalyje minėtas sąlygas ir į apribojimus, 
kuriuos nustatė reguliuojamos rinkos, 
DPS ir OPS. Deleguotuosiuose aktuose 
nustatyti apribojimai arba alternatyvios 
priemonės taip pat yra viršesni už 
kompetentingų institucijų pagal šios 
direktyvos 72 straipsnio 1 dalies g punktą 
nustatytas priemones.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nustatomi sutarčių, kurias bet kuris 
asmuo gali sudaryti per nustatytą 
laikotarpį, skaičiaus apribojimai ir 
papildomos priemonės, kurių reikia 
veiksmingam rinkų veikimui užtikrinti, 
taip pat išimčių taikymo ir pozicijų, 
kuriomis objektyviai sumažinama rizika, 
tiesiogiai susijusi su komercine veikla, 
susieta su biržos prekėmis, nustatymo 
sąlygos. Nustatant apribojimus 
atsižvelgiama į 1 dalyje nurodytas sąlygas, 
poreikį skirtingai traktuoti įvairias biržos 
prekes ir rinkos dalyvių kategorijas, taip 
pat į apribojimus, kuriuos nustatė 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.
_____________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos nenustato Išbraukta.
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apribojimų arba alternatyvių priemonių, 
kurie yra labiau ribojantys nei priimtieji 
pagal 3 dalį, išskyrus išimtinius atvejus, 
kai jie yra objektyviai pagrįsti ir 
proporcingi, atsižvelgiant į konkrečios 
rinkos likvidumą ir tinkamą rinkos 
veikimą. Apribojimai galioja pradinį 
laikotarpį, neviršijantį šešių mėnesių po 
paskelbimo atitinkamos kompetentingos 
institucijos interneto svetainėje. Toks 
apribojimas gali būti atnaujinamas 
tolesniems laikotarpiams, neviršijantiems 
šešių mėnesių vienu metu, jei ir toliau 
galioja apribojimo priežastys. Jei 
apribojimas po to šešių mėnesių 
laikotarpio neatnaujinamas, jis 
automatiškai nustoja galioti.
Kai nustatomos griežtesnės ribojančios 
priemonės, nei priimtosios pagal 3 dalį, 
kompetentingos institucijos praneša apie 
tai EVPRI. Griežtesnės ribojančios 
priemonės pranešime pagrindžiamos. 
EVPRI per 24 valandas parengia 
nuomonę dėl to, ar, jos manymu, 
priemonė yra reikalinga tuo išimtiniu 
atveju. Nuomonė skelbiama EVPRI 
interneto svetainėje.
Jei kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kurios prieštarauja EVPRI 
nuomonei, ji nedelsiant savo interneto 
svetainėje paskelbia pranešimą, kuriame 
išsamiai paaiškina, dėl kokių priežasčių ji 
taip pasielgė.

Or. en

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[XXX].

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.
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______________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15
straipsnyje nustatyta tvarka priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus.

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

Or. en

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 95 straipsnį 
priimti įgyvendinimo aktus dėl priemonių, 
kuriomis reikalaujama, kad visos 
ataskaitos, minėtos 1 dalies a punkte, būtų 
siunčiamos EVPRI nurodytu laiku kartą 
per savaitę, kad ši galėtų jas centralizuotai 
skelbti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus, 
kuriuose nustatomos priemonės, kuriomis 
reikalaujama, kad visos ataskaitos, 
nurodytos 1 dalies a punkte, būtų 
siunčiamos EVPRI nurodytu laiku kartą 
per savaitę, kad ši galėtų jas centralizuotai 
skelbti.
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia ne 
vėliau kaip ...*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 
straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.
______________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI pirmoje pastraipoje minėtus
techninių reguliavimo standartų projektus 
Komisijai pateikia iki […].

EVPRI pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių reguliavimo standartų projektus 
Komisijai pateikia iki ...*.
______________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en
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Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl direktyvos
64 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) rimtai ir sistemingai pažeidinėjo šios 
direktyvos nuostatas.

d) rimtai arba sistemingai pažeidinėjo šios 
direktyvos nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl direktyvos
65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI parengia 1 dalyje apibūdintų 
valdymo organo narių tinkamumo 
įvertinimo gaires, atsižvelgdama į 
skirtingus jų vaidmenis ir atliekamas 
funkcijas.

2. EVPRI ne vėliau kaip ...* parengia 1 
dalyje apibūdintų valdymo organo narių 
tinkamumo įvertinimo gaires, 
atsižvelgdama į skirtingus jų vaidmenis ir 
atliekamas funkcijas, taip pat į poreikį 
išvengti valdymo organo narių ir PSS, 
KIJT ar PATM naudotojų interesų 
konfliktų.
_________________

*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
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šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
PSS administruotų ir tvarkytų veiksmingas 
administracines priemones, skirtas interesų 
konfliktams su jo klientais išvengti.

2. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
PSS administruotų ir tvarkytų veiksmingas 
administracines priemones, skirtas interesų 
konfliktams su jo klientais išvengti. Visų 
pirma PSS, kuris taip pat yra rinkos 
operatorius ar investicinė įmonė, tvarko 
visą surinktą informaciją nieko 
nediskriminuodamas ir administruoja bei 
išlaiko tinkamas priemones skirtingoms 
veiklos funkcijoms atskirti.

Or. en

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI pirmoje pastraipoje minėtus
techninių reguliavimo standartų projektus 
Komisijai pateikia iki […].

EVPRI pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių reguliavimo standartų projektus 
Komisijai pateikia iki ...*.

______________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas



PR\895700LT.doc 81/131 PE485.882v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) prekybos vietą, kurioje įvykdytas 
sandoris arba, kitu atveju, kodą „ne 
biržos“;

g) finansinį tarpininką, nuolatos vykdantį 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, ar prekybos vietą, kurioje 
įvykdytas sandoris arba, kitu atveju, kodą
„ne biržos“;

Or. en

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) prekybos vietą, kurioje įvykdytas 
sandoris arba, kitu atveju, kodą „ne 
biržos“;

g) finansinį tarpininką, nuolatos vykdantį 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, ar prekybos vietą, kurioje 
įvykdytas sandoris arba, kitu atveju, kodą
„ne biržos“;

Or. en

Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei informacija paskelbta pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 5 ir 19 
straipsnius, EVPRI pirmoje pastraipoje
minėtus techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki […], o jei 
informacija paskelbta pagal Reglamento
(ES) Nr. .../... [FPRR] 9 ir 20 straipsnius –
iki […].

Jei informacija paskelbta pagal 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 5 ir 19 
straipsnius, EVPRI pirmoje pastraipoje 
minėtus techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki …*, o jei 
informacija paskelbta pagal Reglamento
(ES) Nr. .../... [FPRR] 9 ir 20 straipsnius –
iki …*.

______________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.
** OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
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po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį
priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis išaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos prieigai prie duomenų 
srautų teikti, kaip minėta 1 ir 2 dalyse.

7. Komisija pagal 94 straipsnį priima
deleguotuosius aktus dėl priemonių, 
kuriomis išaiškinama, ką reiškia tinkamos 
prekybos sąlygos prieigai prie duomenų 
srautų teikti, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 8 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kitos priemonės, kuriomis užtikrinama, 
kad skirtingų KIJT paskelbti duomenys 
būtų nuoseklūs ir juos būtų galima priskirti 
ir sutikrinti su panašiais duomenimis, 
gautais iš kitų šaltinių.

d) kitos priemonės, kuriomis užtikrinama, 
kad skirtingų KIJT paskelbti duomenys 
būtų nuoseklūs ir juos būtų galima priskirti 
ir sutikrinti su panašiais duomenimis, 
gautais iš kitų šaltinių, taip pat 
apibendrinti Europos Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
PATM administruotų ir tvarkytų 
veiksmingas administracines priemones, 

2. Buveinės valstybė narė reikalauja, kad 
PATM administruotų ir tvarkytų 
veiksmingas administracines priemones, 
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skirtas interesų konfliktams su jo klientais 
išvengti.

skirtas interesų konfliktams su jo klientais 
išvengti. Visų pirma PATM, kuris taip pat 
yra rinkos operatorius ar investicinė 
įmonė, tvarko visą surinktą informaciją 
nieko nediskriminuodamas ir 
administruoja bei išlaiko tinkamas 
priemones skirtingoms veiklos funkcijoms 
atskirti.

Or. en

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
kompetentingos institucijos yra valdžios 
institucijos, nepažeidžiant galimybės 
perduoti šias funkcijas kitiems subjektams, 
jeigu tai yra aiškiai numatyta 23 straipsnio 
4 dalyje.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
kompetentingos institucijos yra valdžios 
institucijos, nepažeidžiant galimybės 
perduoti šias funkcijas kitiems subjektams, 
jeigu tai yra aiškiai numatyta 29 straipsnio 
4 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybė narė paskiria daugiau nei 
vieną kompetentingą instituciją, atsakingą 
už šios direktyvos nuostatų įgyvendinimą, 
aiškiai apibrėžiamos visų jų funkcijos ir 
užtikrinamas glaudus tarpusavio 
bendradarbiavimas.

Jeigu valstybė narė paskiria daugiau nei 
vieną kompetentingą instituciją, atsakingą 
už šios direktyvos arba Reglamento (ES) 
Nr. .../... [FPRR] nuostatų įgyvendinimą, 
aiškiai apibrėžiamos visų jų funkcijos ir 
užtikrinamas glaudus tarpusavio 
bendradarbiavimas.

Or. en
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Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
taikydamos šią direktyvą kompetentingos 
institucijos bendradarbiautų su kitomis tos 
valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, atsakingomis už kredito ir 
kitų finansų įstaigų, pensijų fondų, 
KIPVPS, draudimo ir perdraudimo 
tarpininkų ir draudimo įmonių veiklos 
priežiūrą.

Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad 
taikydamos šią direktyvą arba Reglamentą 
(ES) Nr. .../... [FPRR] kompetentingos 
institucijos bendradarbiautų su kitomis tos 
valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, atsakingomis už kredito ir 
kitų finansų įstaigų, pensijų fondų, 
KIPVPS, draudimo ir perdraudimo 
tarpininkų ir draudimo įmonių veiklos 
priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) galimybę susipažinti su bet kokios 
formos dokumentu , kuris būtų reikalingas 
priežiūros funkcijoms atlikti, ir gauti jo 
kopiją;

a) galimybę susipažinti su bet kokios 
formos dokumentu, įskaitant 16 straipsnio 
7 dalyje nurodytus įrašus, kuris būtų 
reikalingas priežiūros funkcijoms atlikti, ir 
gauti jo kopiją;

Or. en

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas , kurias turi 
investicinės įmonės, jei yra pagrįstas 
įtarimas, kad tokie įrašai, susiję su 

d) teisę reikalauti pateikti turimas 
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias 
duomenų laikmenas arba 16 straipsnio 7 
dalyje nurodytus tolygius įrašus, kurias (-
iuos) turi investicinės įmonės, jei yra 
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patikrinimo dalyku, gali būti tinkami 
įrodyti, kad investicinė įmonė nesilaikė 
savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą;
tačiau šie įrašai nėra susiję su pranešimo 
turiniu;

pagrįstas įtarimas, kad tokie įrašai, susiję 
su patikrinimo dalyku, gali būti tinkami 
įrodyti, kad investicinė įmonė nesilaikė 
savo įsipareigojimų pagal šią direktyvą;
tačiau šie įrašai gali būti susiję su 
pranešimo turiniu tik tuo atveju, jei tokių 
įrašų pateikimas atitinka Sąjungos ir 
nacionalinėje teisėje nustatytas duomenų 
apsaugos priemones;

Or. en

Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal nacionalines taisykles reikia 
gauti teisminės institucijos leidimą norint 
reikalauti 2 dalies d punkte nurodytų 
telefoninių pokalbių ir duomenų srauto 
duomenų, tokiam leidimui gauti 
pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam 
leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas 
kaip atsargumo priemonė.

3. Jeigu pagal nacionalines taisykles reikia 
gauti teisminės institucijos leidimą norint 
reikalauti 2 dalies d punkte nurodytų 
telefoninių pokalbių ir duomenų srauto 
duomenų, pateiktų 16 straipsnio 7 dalyje 
nurodyta forma, tokiam leidimui gauti 
pateikiamas prašymas. Prašymas tokiam 
leidimui gauti taip pat gali būti pateikiamas 
kaip atsargumo priemonė.

Or. en

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiamos visos teisinės priežiūros 
priemonės, kurių reikia jų funkcijoms 
vykdyti. Laikydamosi savo nacionalinėje 
teisinėje sistemoje numatytų apribojimų, 
jos naudojasi tokiomis priemonėmis:

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiamos visos teisinės priežiūros 
priemonės, kurių reikia jų funkcijoms 
vykdyti. Laikydamosi savo nacionalinėje 
teisinėje sistemoje numatytų apribojimų, 
jos turi bent šiuos įgaliojimus:

Or. en
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Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) reikalauja, kad būtų išmokėta 
kompensacija arba būtų imtasi kitų 
taisomųjų veiksmų siekiant atlyginti 
finansinius nuostolius ar kitokią žalą, 
kurią investuotojas patyrė dėl praktikos ar 
elgesio, nesuderinamo su šia direktyva 
arba Reglamentu (ES) Nr. …/… [FPRR].

Or. en

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės kasmet pateikia EVPRI 
apibendrintą informaciją apie visas 
administracines priemones ir sankcijas, 
nustatytas pagal 1 ir 2 dalis.

3. Valstybės narės kasmet pateikia EVPRI 
apibendrintą informaciją apie visas 
administracines priemones ir sankcijas, 
nustatytas pagal 1 ir 2 dalis. EVPRI 
skelbia šią informaciją metinėje 
ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus dėl 
šiame straipsnyje nurodyto informacijos 
teikimo procedūrų ir formų.
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EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
... *.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 
straipsnį priimti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.
______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas, jei: 1. Šis straipsnis taikomas bent tais atvejais,
kai:

Or. en

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) investicinė įmonė ne kartą nesuteikia 
klientams informacijos ar ataskaitų ir 
nesilaiko įsipareigojimų dėl tinkamumo ar 
deramumo pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis įgyvendinami 24 ir 25 straipsniai;

l) investicinė įmonė nesuteikia klientams 
informacijos ar ataskaitų ir nesilaiko 
įsipareigojimų dėl tinkamumo ar 
deramumo pagal nacionalines nuostatas, 
kuriomis įgyvendinami 24 ir 25 straipsniai;

Or. en
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Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(n) investicinei įmonei vykdant pavedimus 
klientai ne kartą negauna geriausio galimo 
rezultato ir nenustatomos priemonės pagal 
nacionalines nuostatas, kuriomis 
įgyvendinami 27 ir 28 straipsniai;

n) investicinei įmonei vykdant pavedimus 
klientai negauna geriausio galimo rezultato 
ir nenustatomos priemonės pagal 
nacionalines nuostatas, kuriomis 
įgyvendinami 27 ir 28 straipsniai;

Or. en

Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) duomenų paslaugų teikėjo valdymo 
organas neatlieka savo pareigų pagal 65 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies r b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

rb) PSS, KIJT ar PATM nesilaiko 
organizacinių reikalavimų pagal 66, 67 ar 
68 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies s punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(s) reguliuojama rinka, rinkos operatorius 
ar investicinė įmonė ne kartą nepaviešina 
informacijos pagal Reglamento (ES) Nr.
.../... [FPRR] 3, 5, 7 arba 9 straipsnius;

s) reguliuojama rinka, rinkos operatorius ar 
investicinė įmonė nepaviešina informacijos 
pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 3, 
5, 7 arba 9 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(t) investicinė įmonė ne kartą nepaviešina 
informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 
.../... [FPRR] 13, 17, 19 arba 20 straipsnius;

t) investicinė įmonė nepaviešina 
informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 
.../... [FPRR] 13, 17, 19 arba 20 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(u) investicinė įmonė ne kartą nepateikia 
sandorių ataskaitų kompetentingoms 
institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 
.../... [FPRR] 23 straipsnį;

u) investicinė įmonė nepateikia sandorių 
ataskaitų kompetentingoms institucijoms 
pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 
23 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies z punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(z) investicinė įmonė prekiauja, platina ar z) investicinė įmonė prekiauja, platina ar 
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parduoda finansines priemones arba vykdo 
tokią finansinę veiklą arba taiko tokią 
praktiką, kuri prieštarauja draudimams ar 
apribojimams, nustatytiems vadovaujantis 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 32
straipsniu.

parduoda finansines priemones arba vykdo 
tokią finansinę veiklą arba taiko tokią 
praktiką, kuri prieštarauja draudimams ar 
apribojimams, nustatytiems vadovaujantis 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] 31 arba
32 straipsniais.

Or. en

Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki
5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių 
oficiali valiuta nėra euras, – atitinkamą 
sumą nacionaline valiuta šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną;

f) fiziniam asmeniui – administracines 
pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki
10 000 000 EUR, o valstybėse narėse, 
kurių oficiali valiuta nėra euras, –
atitinkamą sumą nacionaline valiuta šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną;

Or. en

Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei galima nustatyti naudą, gautą 
padarius pažeidimą, valstybės narės 
užtikrina, kad viršutinė jos dydžio riba 
būtų ne žemesnė nei du kartus už tą 
naudą didesnė suma.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali suteikti 
kompetentingoms institucijoms 
įgaliojimus taikyti kitų rūšių sankcijas 
arba taikyti sankcijas, viršijančias 2 dalies 
e, f ir g punktuose nurodytas sumas, jei 
tokios sankcijos atitinka 76 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės suteikia 
kompetentingoms institucijoms 
įgaliojimus taikyti 1 dalyje nenurodytas 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas už šios direktyvos ir Reglamento 
(ES) Nr. …/… (FPRR) pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 16 straipsnį 
kompetentingoms institucijoms parengia 
gaires dėl administracinių sankcijų ir 
priemonių rūšių ir administracinių 
piniginių sankcijų dydžio.

2. EVPRI pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 16 straipsnį iki ...*
kompetentingoms institucijoms parengia 
gaires dėl administracinių sankcijų ir 
priemonių rūšių ir administracinių 
piniginių sankcijų dydžio.

__________________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.
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Or. en

Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio straipsnio nuostatos nedaro 
poveikio pagal nacionalinę teisę 
atitinkamus įgaliojimus turinčių 
kompetentingų institucijų galimybei 
taikyti sankcijas pagal baudžiamąją teisę. 
Į taikomas baudžiamąsias sankcijas 
atsižvelgiama nustatant bet kokios 
papildomai taikomos administracinės 
sankcijos rūšį ir mastą.

Or. en

Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl direktyvos
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.
Su sankcijomis susijusios informacijos 
teikimas EVPRI
1. Valstybės narės kasmet pateikia EVPRI 
apibendrintą informaciją apie visas 
administracines priemones arba 
administracines sankcijas, nustatytas 
pagal 73 straipsnį. EVPRI skelbia šią 
informaciją metinėje ataskaitoje.
2. Jei kompetentinga institucija viešai 
paskelbia apie administracinę priemonę 
arba administracinę sankciją, ji tuo pačiu 
metu apie tai praneša EVPRI. Jei 
paskelbta administracinė priemonė arba 
administracinė sankcija yra susijusi su 
investicine įmone, EVPRI investicinių 
įmonių registre, sukurtame pagal 5 
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straipsnio 3 dalį, pateikia nuorodą į 
paskelbtą sankciją.
3. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektus dėl 
informacijos teikimo procedūrų ir formų, 
kaip minėta šiame straipsnyje.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus priimti laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 
straipsnio.
EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
[XX].

Or. en

Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
kompetentingose institucijose dirbantys ar 
dirbę asmenys ar subjektai, kuriems, 
vadovaujantis 69 straipsnio 2 dalimi, buvo 
perduotos užduotys, taip pat 
kompetentingų institucijų vardu veikiantys 
auditoriai ar ekspertai būtų įpareigoti 
laikytis profesinės paslapties . Jie 
neatskleidžia jokios slaptos informacijos, 
kurią jie gali gauti atlikdami savo pareigas, 
išskyrus informacijos santraukas ar bendrą 
informaciją, iš kurių nebūtų galima 
nustatyti duomenų apie atskiras 
investicines įmones, rinkos operatorius, 
reguliuojamas rinkas ar bet kokį kitą 
asmenį, jeigu tai nesusiję su nacionalinės
baudžiamosios teisės reikalavimais ar 
kitomis šios direktyvos nuostatomis .

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
kompetentingose institucijose dirbantys ar 
dirbę asmenys ar subjektai, kuriems, 
vadovaujantis 69 straipsnio 2 dalimi, buvo 
perduotos užduotys, taip pat 
kompetentingų institucijų vardu veikiantys 
auditoriai ar ekspertai būtų įpareigoti 
laikytis profesinės paslapties . Jie 
neatskleidžia jokios slaptos informacijos, 
kurią jie gali gauti atlikdami savo pareigas, 
išskyrus informacijos santraukas ar bendrą 
informaciją, iš kurių nebūtų galima 
nustatyti duomenų apie atskiras 
investicines įmones, rinkos operatorius, 
reguliuojamas rinkas ar bet kokį kitą 
asmenį, jeigu tai nesusiję su nacionalinės
baudžiamosios teisės reikalavimais ar 
kitomis šios direktyvos arba Reglamento 
(ES) Nr. .../... [FPRR] nuostatomis.

Or. en
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Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeisdamos nacionalinės
baudžiamosios teisės reikalavimų, 
kompetentingos institucijos, įstaigos arba 
fiziniai ar juridiniai asmenys, išskyrus 
pagal šią direktyvą konfidencialią 
informaciją gaunančias kompetentingas 
institucijas, gali naudoti ją tik vykdydamos 
savo pareigas ir funkcijas; kompetentingos 
institucijos ją naudoja šios direktyvos 
taikymo srities mastu, o kitos institucijos, 
įstaigos arba fiziniai ar juridiniai asmenys 
ją naudoja tais tikslais, kuriais ši 
informacija jiems buvo suteikta, ir (ar) 
administracinio ar teismo proceso, kuris 
konkrečiai siejasi su jų vykdomomis 
funkcijomis. Tačiau informaciją gaunanti 
institucija ją gali naudoti kitais tikslais, 
jeigu informaciją perduodanti 
kompetentinga institucija, kita institucija, 
įstaiga ar asmuo leidžia tai daryti.

3. Nepažeisdamos nacionalinės
baudžiamosios teisės reikalavimų, 
kompetentingos institucijos, įstaigos arba 
fiziniai ar juridiniai asmenys, išskyrus 
pagal šią direktyvą arba Reglamentą (ES) 
Nr. .../... [FPRR] konfidencialią 
informaciją gaunančias kompetentingas 
institucijas, gali naudoti ją tik vykdydamos 
savo pareigas ir funkcijas; kompetentingos 
institucijos ją naudoja šios direktyvos arba 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR]
taikymo srities mastu, o kitos institucijos, 
įstaigos arba fiziniai ar juridiniai asmenys 
ją naudoja tais tikslais, kuriais ši 
informacija jiems buvo suteikta, ir (ar) 
administracinio ar teismo proceso, kuris 
konkrečiai siejasi su jų vykdomomis 
funkcijomis. Tačiau informaciją gaunanti 
institucija ją gali naudoti kitais tikslais, 
jeigu informaciją perduodanti 
kompetentinga institucija, kita institucija, 
įstaiga ar asmuo leidžia tai daryti.

Or. en

Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bet kokiai pagal šią direktyvą gautai ar 
perduotai konfidencialiai informacijai 
taikomos šiame straipsnyje nustatytos 
profesinę paslaptį reglamentuojančios 
nuostatos. Nepaisant to, šiuo straipsniu 
neužkertamas kelias kompetentingoms 
institucijoms keistis arba perduoti 

4. Bet kokiai pagal šią direktyvą arba 
Reglamentą (ES) Nr. .../... [FPRR] gautai 
ar perduotai konfidencialiai informacijai 
taikomos šiame straipsnyje nustatytos 
profesinę paslaptį reglamentuojančios 
nuostatos. Nepaisant to, šiuo straipsniu 
neužkertamas kelias kompetentingoms 
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informaciją laikantis šios ir kitų direktyvų, 
taikomų investicinėms įmonėms, kredito 
įstaigoms, pensijų fondams, KIPVPS, 
draudimo ir perdraudimo tarpininkams, 
draudimo įmonėms, reguliuojamoms 
rinkoms ar rinkos operatoriams, arba 
kitaip, gavus informaciją perdavusios 
kompetentingos institucijos, kitos 
institucijos ar įstaigos arba fizinio ar 
juridinio asmens sutikimą.

institucijoms keistis arba perduoti 
informaciją laikantis šios direktyvos arba 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] ir kitų 
direktyvų arba reglamentų, taikomų 
investicinėms įmonėms, kredito įstaigoms, 
pensijų fondams, KIPVPS, draudimo ir 
perdraudimo tarpininkams, draudimo 
įmonėms, reguliuojamoms rinkoms ar 
rinkos operatoriams, arba kitaip, gavus 
informaciją perdavusios kompetentingos 
institucijos, kitos institucijos ar įstaigos 
arba fizinio ar juridinio asmens sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirtingų valstybių narių kompetentingos 
institucijos viena su kita bendradarbiauja, 
jeigu to reikia vykdant šioje direktyvoje 
nustatytas pareigas ir šioje direktyvoje ar 
nacionalinėje teisėje nustatytus įgaliojimus.

Skirtingų valstybių narių kompetentingos 
institucijos viena su kita bendradarbiauja, 
jeigu to reikia vykdant šioje direktyvoje
arba Reglamente (ES) Nr. .../... [FPRR] 
nustatytas pareigas ir šioje direktyvoje, 
Reglamente (ES) Nr. .../... [FPRR] ar 
nacionalinėje teisėje nustatytus įgaliojimus.

Or. en

Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant palengvinti ir paspartinti 
bendradarbiavimą, ypač keitimąsi 
informacija, šios direktyvos tikslais 
valstybės narės paskiria vieną 
kompetentingą instituciją kontaktiniu 
punktu. Valstybės narės praneša Komisijai, 
EVPRI ir kitoms valstybėms narėms 

Siekiant palengvinti ir paspartinti 
bendradarbiavimą, ypač keitimąsi 
informacija, šios direktyvos arba 
Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR] tikslais 
valstybės narės paskiria vieną 
kompetentingą instituciją kontaktiniu 
punktu. Valstybės narės praneša Komisijai, 
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institucijų, įgaliotų pagal šią dalį gauti 
prašymus dėl informacijos keitimosi ir 
bendradarbiavimo, pavadinimus. EVPRI 
šių institucijų sąrašą skelbia savo interneto 
svetainėje ir jį nuolat atnaujina.

EVPRI ir kitoms valstybėms narėms 
institucijų, įgaliotų pagal šią dalį gauti 
prašymus dėl informacijos keitimosi ir 
bendradarbiavimo, pavadinimus. EVPRI 
šių institucijų sąrašą skelbia savo interneto 
svetainėje ir jį nuolat atnaujina.

Or. en

Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei kompetentinga institucija pagrįstai 
įtaria, kad kitos valstybės narės teritorijoje 
į jos priežiūros sritį nepatenkantys 
subjektai vykdo ar įvykdė šios direktyvos 
nuostatoms prieštaraujančius veiksmus, ji 
apie tai kiek galima tiksliau praneša tos 
kitos valstybės narės kompetentingai 
institucijai ir EVPRI. Kompetentinga 
institucija, kuriai pranešta, imasi 
atitinkamų veiksmų. Ji informuoja 
pranešusiąją kompetentingą instituciją ir 
EVPRI apie tokių veiksmų rezultatus ir, 
kiek įmanoma plačiau, apie reikšmingus 
tarpinius rezultatus. Ši dalis nedaro 
poveikio pranešančiosios kompetentingos 
institucijos kompetencijai.

4. Jei kompetentinga institucija pagrįstai 
įtaria, kad kitos valstybės narės teritorijoje 
į jos priežiūros sritį nepatenkantys 
subjektai vykdo ar įvykdė šios direktyvos
arba Reglamento (ES) Nr. .../... [FPRR]
nuostatoms prieštaraujančius veiksmus, ji 
apie tai kiek galima tiksliau praneša tos 
kitos valstybės narės kompetentingai 
institucijai ir EVPRI. Kompetentinga 
institucija, kuriai pranešta, imasi 
atitinkamų veiksmų. Ji informuoja 
pranešusiąją kompetentingą instituciją ir 
EVPRI apie tokių veiksmų rezultatus ir, 
kiek įmanoma plačiau, apie reikšmingus 
tarpinius rezultatus. Ši dalis nedaro 
poveikio pranešančiosios kompetentingos 
institucijos kompetencijai.

Or. en

Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, kuriuose nustatomos 
bendradarbiavimo tvarkos standartinės 

8. EVPRI parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, kuriuose nustatomos 
bendradarbiavimo tvarkos standartinės 
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formos, šablonai ir procedūros, kaip 
nurodyta 2 dalyje, projektus.

formos, šablonai ir procedūros, kaip 
nurodyta 2 dalyje, projektus.

Or. en

Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
... *. 

______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimas vykdant priežiūros 
veiklą, patikras vietoje ir tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių reguliavimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
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______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
... *.
______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje kontaktiniais punktais, 
laikantis šios direktyvos 83 straipsnio 1 
dalies, paskirtos valstybių narių 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
perduoda viena kitai informaciją, 
leidžiančią kompetentingoms institucijoms, 
paskirtoms laikantis 69 straipsnio 1 dalies, 
vykdyti pagal šią direktyvą nustatytose 
nuostatose numatytas pareigas.

1. Šios direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. 
.../... [FPRR] tikslais kontaktiniais 
punktais, laikantis 83 straipsnio 1 dalies, 
paskirtos valstybių narių kompetentingos 
institucijos nedelsdamos perduoda viena 
kitai informaciją, leidžiančią 
kompetentingoms institucijoms, paskirtoms 
laikantis 69 straipsnio 1 dalies, vykdyti 
pagal šią direktyvą arba Reglamentą (ES) 
Nr. .../... [FPRR] nustatytose nuostatose 
numatytas pareigas.

Or. en
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Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos mainus su kitomis 
kompetentingomis institucijomis pagal šią 
direktyvą vykdančios kompetentingos 
institucijos perduodama informacija gali 
nurodyti, kad tos informacijos negalima 
atskleisti be aiškaus ją suteikusių 
kompetentingų institucijų sutikimo ir tokia 
informacija gali būti atskleidžiama tik 
tiems tikslams, kuriems tos institucijos 
davė sutikimą.

Informacijos mainus su kitomis 
kompetentingomis institucijomis pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[FPRR] vykdančios kompetentingos 
institucijos perduodama informacija gali 
nurodyti, kad tos informacijos negalima 
atskleisti be aiškaus ją suteikusių 
kompetentingų institucijų sutikimo ir tokia 
informacija gali būti atskleidžiama tik 
tiems tikslams, kuriems tos institucijos 
davė sutikimą.

Or. en

Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
... *.

______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis straipsnis, 81 ir 92 straipsniai 
nekliudo kompetentingai institucijai 

5. Šis straipsnis, 81 ir 92 straipsniai 
nekliudo kompetentingai institucijai 
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perduoti užduočių vykdymui skirtos 
konfidencialios informacijos EVPRI, 
Europos sisteminės rizikos valdybai (toliau 
– ESRV), centriniams bankams, Europos 
centrinių bankų sistemai ir Europos 
centriniam bankui kaip pinigų politiką 
vykdančioms institucijoms bei, 
atitinkamais atvejais, kitoms mokėjimų ir 
atsiskaitymų sistemų priežiūrą 
vykdančioms valdžios institucijoms;
atitinkamai toms institucijoms ir įstaigoms 
neužkertamas kelias perduoti tokią 
informaciją kompetentingoms 
institucijoms, jeigu ji joms reikalinga 
vykdyti šioje direktyvoje numatytas 
funkcijas.

perduoti užduočių vykdymui skirtos 
konfidencialios informacijos EVPRI, 
Europos sisteminės rizikos valdybai (toliau 
– ESRV), centriniams bankams, Europos 
centrinių bankų sistemai ir Europos 
centriniam bankui kaip pinigų politiką 
vykdančioms institucijoms bei, 
atitinkamais atvejais, kitoms mokėjimų ir 
atsiskaitymų sistemų priežiūrą 
vykdančioms valdžios institucijoms;
atitinkamai toms institucijoms ir įstaigoms 
neužkertamas kelias perduoti tokią 
informaciją kompetentingoms 
institucijoms, jeigu ji joms reikalinga 
vykdyti šioje direktyvoje arba Reglamente 
(ES) Nr. .../... [FPRR] numatytas 
funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) bendradarbiauti, kaip numatyta 83 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) toks tyrimas, patikra vietoje, priežiūros 
veikla ar informacijų mainai gali padaryti 
neigiamą poveikį prašymą gavusios 
valstybės suverenitetui, saugumui ar 
viešajai tvarkai;
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Or. en

Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [2016 m. gruodžio 31 d.]
EVPRI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
... *.

______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos pagal šią 
direktyvą ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 35 straipsnį nedelsdamos 
suteikia EVPRI visą informaciją, būtiną jos 
užduotims vykdyti.

2. Kompetentingos institucijos pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[FPRR] bei Reglamentą (ES) 
Nr. 1095/2010 nedelsdamos suteikia 
EVPRI visą informaciją, būtiną jos 
užduotims vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl direktyvos
91 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

91a straipsnis
Duomenų apsauga
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Tvarkydamos asmens duomenis pagal šią 
direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[FPRR], valstybių narių kompetentingos 
institucijos taiko Direktyvos 95/46/EB 
nuostatas ir tą direktyvą įgyvendinančias 
nacionalines taisykles. Tvarkydama 
asmens duomenis pagal šią direktyvą ir 
Reglamentą (ES) Nr. .../... [FPRR], 
EVPRI laikosi Reglamento (EB) Nr. 
45/2001 nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 2 
straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 1 dalies, 4 
straipsnio 2 dalies, 13 straipsnio 1 dalies, 
16 straipsnio 12 dalies, 17 straipsnio 6 
dalies, 23 straipsnio 3 dalies, 24 straipsnio 
8 dalies, 25 straipsnio 6 dalies, 27 
straipsnio 7 dalies, 28 straipsnio 3 dalies, 
30 straipsnio 5 dalies, 32 straipsnio 3 
dalies, 35 straipsnio 8 dalies, 44 straipsnio 
4 dalies, 51 straipsnio 7 dalies, 52 
straipsnio 6 dalies, 53 straipsnio 4 dalies,
59 straipsnio 3 dalies, 60 straipsnio 5 
dalies, 66 straipsnio 6 dalies, 66 straipsnio
7 dalies, 67 straipsnio 3 dalies, 67 
straipsnio 7 dalies, 67 straipsnio 8 dalies, 
68 straipsnio 5 dalies, 83 straipsnio 7 dalies
ir 99 straipsnio 2 dalies.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 94 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 2 
straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 3 dalies, 13 
straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 12 dalies, 
17 straipsnio 6 dalies, 23 straipsnio 3 
dalies, 24 straipsnio 8 dalies, 25 straipsnio 
6 dalies, 27 straipsnio 7 dalies, 28 
straipsnio 3 dalies, 30 straipsnio 5 dalies, 
32 straipsnio 3 dalies, 35 straipsnio 8 
dalies, 44 straipsnio 4 dalies, 51 straipsnio 
7 dalies, 52 straipsnio 6 dalies, 53 
straipsnio 4 dalies, 60 straipsnio 5 dalies, 
66 straipsnio 6 ir 7 dalių, 67 straipsnio 3, 7
ir 8 dalių, 68 straipsnio 5 dalies bei 83 
straipsnio 7 dalies.

Or. en

Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 93 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 
3 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 
12 dalį, 17 straipsnio 6 dalį, 23 straipsnio 
3 dalį, 24 straipsnio 8 dalį, 25 straipsnio 6 
dalį, 27 straipsnio 7 dalį, 28 straipsnio 3 
dalį, 30 straipsnio 5 dalį, 32 straipsnio 3 
dalį, 35 straipsnio 8 dalį, 44 straipsnio 4 
dalį, 51 straipsnio 7 dalį, 52 straipsnio 6 
dalį, 53 straipsnio 4 dalį, 60 straipsnio 5 
dalį, 66 straipsnio 6 ir 7 dalis, 67 
straipsnio 3, 7 ir 8 dalis, 68 straipsnio 5 
dalį bei 83 straipsnio 7 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims 
mėnesiams.

Or. en

Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimant įgyvendinimo aktus pagal 41 
ir 60 straipsnius Komisijai padeda 
Europos vertybinių popierių komitetas, 
įsteigtas Komisijos sprendimu 
2001/528/EB. Komitetas – tai komitetas, 
kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 
182/2011.

1. Komisijai padeda Europos vertybinių 
popierių komitetas, įsteigtas Komisijos 
sprendimu 2001/528/EB Komitetas – tai 
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

Or. en
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Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio 
nuostatas.

2. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki [2 metai po FPRD taikymo, kaip 
nurodyta 97 straipsnyje] Komisija, 
pasikonsultavusi su EVPRI, pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie:

1. Iki ...* Komisija, pasikonsultavusi su 
EVPRI, pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie:

______________
*OL prašome įrašyti datą: 42 mėnesiai po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tai, kaip veikia organizuotos prekybos 
sistema atsižvelgiant į kompetentingų 
institucijų sukauptą priežiūros patirtį, į 
OPS, turinčių veiklos ES leidimą, skaičių ir 
joms tenkančią rinkos dalį;

a) tai, kaip veikia organizuotos prekybos 
sistema atsižvelgiant į kompetentingų 
institucijų sukauptą priežiūros patirtį, į 
OPS, turinčių veiklos ES leidimą, skaičių ir 
joms tenkančią rinkos dalį, be kita ko, 
išnagrinėjant, ar reikia keisti OPS 
apibrėžtį ir ar OPS kategorijai tebėra 
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priskiriamos reikiamos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96a straipsnis
EVPRI darbuotojai ir ištekliai

Iki ...* EVPRI įvertina personalo ir 
išteklių poreikius, kurie atsirado dėl pagal 
šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[FPRR] EVPRI pradėtų vykdyti 
įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai.
______________
*OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip […] priima 
ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Valstybės narės iki ...* priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad 
būtų laikomasi 1–5, 7, 9, 10, 13–25, 27–32, 
34–37, 39, 41–46, 48, 51–54, 59–69a, 71–
77, 79, 80, 83, 84, 85, 87–90, 92–99 
straipsnių ir I ir II priedų nuostatų [visų 
straipsnių, kurie iš esmės pakeisti, 
palyginti su Direktyva 2004/39/EB, 
sąrašas]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
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lentelę.

______________
*OL prašome įrašyti datą: dveji metai nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko šias priemones nuo
[...], išskyrus nuostatas, kuriomis 
perkeliama 67 straipsnio 2 dalis, kurios 
taikomos nuo [2 metai po visų kitų 
direktyvos nuostatų įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės taiko šias priemones nuo
...*, išskyrus nuostatas, kuriomis 
perkeliama 67 straipsnio 2 dalis, kurios 
taikomos nuo ...**.

______________
*OL prašome įrašyti datą: 30 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.
** OL prašome įrašyti datą: 42 mėnesiai 
po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl direktyvos
98 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2004/39/EB su vėlesniais
pakeitimais panaikinami nuo [...].
Nuorodos į Direktyvą 2004/39/EB arba į 
Direktyvą 93/22/EEB laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos 
į Direktyvos 2004/39/EB arba į Direktyvos 
93/22/EEB apibrėžtis ar straipsnius 
laikomos nuorodomis į atitinkamas šios 
direktyvos apibrėžtis ar straipsnius.

Direktyva 2004/39/EB su pakeitimais, 
padarytais II priedo A dalyje išvardytais 
aktais, panaikinama nuo ...*, nedarant 
poveikio valstybių narių prievolėms dėl 
šios direktyvos IIa priedo B dalyje 
numatytų Direktyvos 2004/39/EB 
nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę 
terminų. Nuorodos į Direktyvą 
2004/39/EB arba į Direktyvą 93/22/EEB 
laikomos nuorodomis į šią direktyvą arba į 
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Reglamentą (ES) Nr. .../... [FPRR] ir 
skaitomos vadovaujantis IIb priedo 
atitinkamai A ir B dalyse pateiktomis 
atitikties lentelėmis. Nuorodos 
į Direktyvos 2004/39/EB arba į Direktyvos 
93/22/EEB apibrėžtis ar straipsnius 
laikomos nuorodomis į atitinkamas šios 
direktyvos apibrėžtis ar straipsnius.

______________
*OL prašome įrašyti datą: 30 mėnesių po 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl direktyvos
99 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veikiančios trečiųjų šalių įmonės gali ir 
toliau teikti paslaugas ir vykdyti veiklą
valstybėje narėje pagal nacionalinę tvarką
iki [4 metai po šios direktyvos 
įsigaliojimo].

1. Trečiųjų šalių finansų įstaigos gali teikti 
paslaugas ir vykdyti veiklą per savo filialą 
valstybėje narėje pagal nacionalinę tvarką
ne ilgiau kaip vienus metus po to, kai 
Komisija priima sprendimą dėl 
atitinkamos trečiosios šalies pagal 41 
straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl direktyvos
99 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
pratęsiamas 1 dalies taikymas 
atsižvelgiant į Komisijos pagal 41 
straipsnio 3 dalį jau priimtus sprendimus 
dėl lygiavertiškumo ir tikėtinus trečiųjų 
šalių reguliavimo ir priežiūros sistemų 

Išbraukta.
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pokyčius.

Or. en

Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
kitos išvestinių finansinių priemonių 
sutartys, susiję su vertybiniais popieriais, 
valiutomis, palūkanų normomis ar 
pajamomis apyvartiniais taršos leidimais 
arba kitomis išvestinėmis finansinėmis
priemonėmis, finansiniais indeksais ar 
finansinėmis priemonėmis, kai atsiskaitant 
vykdomi barteriniai mainai arba 
atsiskaitoma pinigais.

4. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
kitos išvestinių finansinių priemonių 
sutartys, susiję su vertybiniais popieriais, 
valiutomis, palūkanų normomis ar 
pajamomis arba kitomis išvestinėmis
finansinėmis priemonėmis, finansiniais 
indeksais ar finansinėmis priemonėmis, kai 
atsiskaitant vykdomi barteriniai mainai 
arba atsiskaitoma pinigais.

Or. en

Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
bet kokios kitos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, susiję su klimato 
kintamaisiais dydžiais, frachto tarifais ir 
infliacijos norma arba kitokiais oficialiais 
ekonominiais veiksniais, už kuriuos 
privaloma atsiskaityti pinigais arba vienos 
iš šalių pasirinkimu galima atsiskaityti 
grynaisiais pinigais kitu nei įsipareigojimų 
nevykdymo arba veiklos nutraukimo 
atveju, taip pat bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais 

10. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, 
išankstiniai palūkanų normų susitarimai ir 
bet kokios kitos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, susiję su klimato 
kintamaisiais dydžiais, frachto tarifais, 
apyvartiniais taršos leidimais ir infliacijos 
norma arba kitokiais oficialiais 
ekonominiais veiksniais, už kuriuos 
privaloma atsiskaityti pinigais arba vienos 
iš šalių pasirinkimu galima atsiskaityti 
grynaisiais pinigais kitu nei įsipareigojimų 
nevykdymo arba veiklos nutraukimo 
atveju, taip pat bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
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ir vienetais, nepaminėti šiame skirsnyje ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje , OPS, ar DPS, per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba jiems taikomi 
reikalavimai dėl įkaito vertės išlaikymo 
prievolės.

turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais 
ir vienetais, nepaminėti šiame skirsnyje ir 
turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje, OPS, ar DPS, per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba jiems taikomi 
reikalavimai dėl įkaito vertės išlaikymo 
prievolės.

Or. en

Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Papildomos specifikacijos, susijusios 
su 7 ir 10 punktais.
1. Taikant 7 punktą, laikoma, kad 
sutartis, kuri nėra neatidėliotino sandorio 
sutartis, kaip apibrėžta šio straipsnio 2 
dalyje, ir kuriai netaikoma 4 dalis, turi 
kitų išvestinių finansinių priemonių 
požymių ir neskirta komerciniams 
tikslams, jeigu ji tenkina šias sąlygas:
a) ji atitinka vieną iš šių kriterijų grupių:
i) ja prekiaujama trečiosios šalies 
prekybos sistemoje, kuri atlieka funkciją, 
panašią į reguliuojamos rinkos, DPS ar 
OPS;
ii) aiškiai nurodoma, kad ji skirta 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje, DPS, 
OPS ar tokioje trečiosios šalies prekybos 
sistemoje arba jai taikomos jų taisyklės;
iii) ji aiškiai apibrėžiama esanti lygiavertė 
sutarčiai, kuria prekiaujama 
reguliuojamoje rinkoje, DPS, OPS ar 
tokioje trečiosios šalies prekybos 
sistemoje;
b) jos tarpuskaitą atlieka tarpuskaitos 
namai arba kitas subjektas, atliekantis 
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tokias pačias kaip pagrindinės sandorio 
šalies funkcijas, arba sutarčiai taikomos 
apmokėjimo sistemos arba yra nustatytas 
reikalavimas įmokėti garantinę sumą;
c) ji standartizuota tokiu būdu, kad, be 
kita ko, kaina, lotas, pateikimo data ir 
kitos sąlygos nustatomos pirmiausiai 
remiantis reguliariai skelbiamomis 
kainomis, standartiniais lotais arba 
standartinėmis pateikimo datomis.
2. Taikant 1 dalį, neatidėliotina sutartis –
sutartis dėl biržos prekės, turto arba teisės 
pardavimo, pagal kurio sąlygas pateikimą 
numatyta atlikti per ilgesnįjį iš šių 
laikotarpių:
a) dvi prekybos dienas;
b) laikotarpį, kuris paprastai rinkoje 
taikomas tai biržos prekei, turtui arba 
teisei kaip įprastas pateikimo laikotarpis.
Tačiau sutartis nėra neatidėliotina 
sutartis, jeigu, neatsižvelgiant į jos aiškias 
sąlygas, sutarties šalys yra susitarusios, 
kad pagrindinės priemonės pateikimas 
turi būti atidėtas, o ne atliekamas per 
pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį.
3. Taikant 10 punktą, išvestinės 
finansinės priemonės sutartis, susijusi su 
šiame skirsnyje nurodyta pagrindine 
priemone, laikoma turinčia kitų išvestinių 
finansinių priemonių požymių, jeigu 
tenkinama viena iš šių sąlygų:
a) už šią sutartį atsiskaitoma grynais 
pinigais arba galima atsiskaityti grynais 
pinigais vienos ar kelių šalių pasirinkimu 
(dėl kitokių priežasčių nei įsipareigojimų 
nevykdymas ar kitoks nutraukimo įvykis);
b) šia sutartimi yra prekiaujama 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS;
c) šios sutarties atžvilgiu tenkinamos 1 
dalyje išdėstytos sąlygos.
4. Taikant 7 punktą, laikoma, kad sutartis 
yra skirta komerciniams tikslams ir, 
taikant 7 ir 10 punktus, neturinti kitų 
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išvestinių finansinių priemonių požymių, 
jeigu ji sudaroma su energijos perdavimo 
sistemos, energijos subalansavimo 
mechanizmų arba vamzdynų tinklo 
operatoriumi ar administratoriumi arba ji 
yra sudaroma tokių operatorių ar 
administratorių ir jeigu ji būtina, kad bet 
kuriuo nustatytu laiku būtų galima 
išlaikyti energijos tiekimo ir naudojimo 
pusiausvyrą.
5. Be 10 punkte nurodytų išvestinių 
priemonių rūšių, jeigu tenkinami 10 
punkte ir 3 dalyje išvardyti kriterijai, 10 
punktas taikomas išvestinių finansinių 
priemonių sutartims, susijusioms su bet 
kuria iš toliau išvardytųjų pagrindinių 
priemonių:
a) telekomunikacijų dažnių diapazonu;
b) biržos prekės saugyklos talpa;
c) su biržos prekėmis susijusiais 
perdavimo arba pervežimo pajėgumais, 
neatsižvelgiant, ar perdavimas arba 
pervežimas vykdomas kabeliu, vamzdynu 
ar kitomis priemonėmis;
d) kvota, kreditu, leidimu, teise arba 
panašiu turtu, tiesiogiai susijusiu su 
energijos, gautos iš atsinaujinančių 
šaltinių, tiekimu, paskirstymu ar 
vartojimu;
e) geologiniu, aplinkos ar kitokiu fiziniu 
kintamu dydžiu;
f) bet kuriuo kitu pakeičiamu turtu arba 
teise (išskyrus teisę gauti paslaugą), kurią 
galima perleisti;
g) indeksu arba priemone, susieta su 
sandorių, susijusių su bet kokiu turtu, 
teise, paslauga arba įsipareigojimais, 
kaina, verte ar apimtimi.

Or. en
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Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo II skirsnio II.1 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali priimti konkrečius 
kriterijus savivaldybių ir vietos valdžios 
institucijų, kurios pageidauja būti laikomos 
profesionaliais klientais, įgūdžiams ir 
žinioms vertinti. Šie kriterijai gali būti 
alternatyvūs pateiktiesiems ankstesnėje 
dalyje, arba juos papildyti.

Valstybės narės priima konkrečius 
kriterijus savivaldybių ir vietos valdžios 
institucijų, kurios pageidauja būti laikomos 
profesionaliais klientais, įgūdžiams ir 
žinioms vertinti. Šie kriterijai gali būti 
alternatyvūs pateiktiesiems ankstesnėje 
dalyje, arba juos papildyti.

Or. en

Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedo A dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
A dalis

Panaikinama direktyva su vėlesniais 
pakeitimais (nurodyta 98 straipsnyje)
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/39/EB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1)
2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/31/EB iš dalies keičianti Direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų (OL 
L 114, 2006 4 27, p. 60)
2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2007/44/EB dėl riziką 
ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir 
vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų 
įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje 
(OL L 247, 2007 9 21, p. 1)
2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/10/EB, iš dalies 
keičianti Direktyvos 2004/39/EB dėl 
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finansinių priemonių rinkų nuostatas, 
susijusias su Komisijai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais (OL L 76, 
2008 3 19, p. 33)
2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/78/ES dėl Europos priežiūros 
institucijos (Europos bankininkystės 
institucijos), Europos priežiūros 
institucijos (Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucijos) ir Europos 
priežiūros institucijos (Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų 
(OL L 331, 2010 12 15, p. 120)

Or. en

Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedo B dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas (nurodytas 98 straipsnyje)

Direktyva 2004/39/EB
Perkėlimo laikotarpis 2007 m. sausio 31 d.

Įgyvendinimo laikotarpis 2007 m. lapkričio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo antraštė (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties lentelės

Or. en

Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo A dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas

A dalis

Ši direktyva Direktyva 2004/39/EB
1 straipsnio 1 dalis 1 straipsnio 1 dalis
1 straipsnio 2 dalis
1 straipsnio 3 dalis 1 straipsnio 2 dalis
2 straipsnis 2 straipsnis
3 straipsnio 1 ir 2 dalys 3 straipsnio 1 ir 2 dalys
3 straipsnio 3 ir 4 dalys
4 straipsnio 1 dalis
4 straipsnio 2 dalis 4 straipsnio 1 dalis
4 straipsnio 3 dalis 4 straipsnio 2 dalis
5 straipsnis 5 straipsnis
6 straipsnis 6 straipsnis
7 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys 7 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys
7 straipsnio 5 dalis 7 straipsnio 4 dalis
8 straipsnis 8 straipsnis
9 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys 9 straipsnio 1 dalis
9 straipsnio 5 dalis 9 straipsnio 2 dalis
9 straipsnio 6 dalis
9 straipsnio 7 dalis 9 straipsnio 3 dalis
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9 straipsnio 8 dalis 9 straipsnio 4 dalis
10 straipsnio 1 ir 2 dalys 10 straipsnio 1 ir 2 dalys
10 straipsnio 3 dalis
11 straipsnio 1 dalis 10 straipsnio 3 dalis
11 straipsnio 2 dalis 10 straipsnio 4 dalis
11 straipsnio 3 dalis 10 straipsnio 5 dalis
11 straipsnio 4 dalis 10 straipsnio 6 dalis
12 straipsnis 10a straipsnis
13 straipsnis 10b straipsnis
14 straipsnis 11 straipsnis
15 straipsnis 12 straipsnis
16 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalys 13 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalys 
16 straipsnio 7 dalis
16 straipsnio 8 dalis 13 straipsnio 7 dalis
16 straipsnio 9 dalis 13 straipsnio 8 dalis
16 straipsnio 10 dalis
16 straipsnio 11 dalis 13 straipsnio 9 dalis
16 straipsnio 12 dalis 13 straipsnio 10 dalis
17 straipsnis
18 straipsnio 1 ir 2 dalys 14 straipsnio 1 ir 2 dalys
18 straipsnio 3 dalis 14 straipsnio 4 dalis
18 straipsnio 4 dalis 14 straipsnio 5 dalis
18 straipsnio 5 dalis 14 straipsnio 6 dalis
18 straipsnio 6 dalis 14 straipsnio 7 dalis
18 straipsnio 7 ir 8 dalys
19 straipsnis
20 straipsnis
21 straipsnis 16 straipsnis
22 straipsnis 17 straipsnis
23 straipsnis 18 straipsnis
24 straipsnio 1, 2, 3 dalys 19 straipsnio 1, 2, 3 dalys
24 straipsnio 4 dalis 19 straipsnio 9 dalis
24 straipsnio 5 dalis
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24 straipsnio 6 dalis
24 straipsnio 7 dalis
24 straipsnio 8 dalis
25 straipsnio 1 dalis 19 straipsnio 4 dalis
25 straipsnio 2 dalis 19 straipsnio 5 dalis
25 straipsnio 3 dalis 19 straipsnio 6 dalis
25 straipsnio 4 dalis 19 straipsnio 7 dalis
25 straipsnio 5 dalis 19 straipsnio 8 dalis
25 straipsnio 6 dalis 19 straipsnio 10 dalis
25 straipsnio 7 dalis
26 straipsnis 20 straipsnis
27 straipsnio 1 dalis 21 straipsnio 1 dalis
27 straipsnio 2 dalis
27 straipsnio 3 dalis 21 straipsnio 2 dalis
27 straipsnio 4 dalis 21 straipsnio 3 dalis
27 straipsnio 5 dalis 21 straipsnio 4 dalis
27 straipsnio 6 dalis 21 straipsnio 5 dalis
27 straipsnio 7 dalis 21 straipsnio 6 dalis
27 straipsnio 8 dalis
28 straipsnis 22 straipsnis
29 straipsnis 23 straipsnis
30 straipsnis 24 straipsnis
31 straipsnis 26 straipsnis
32 straipsnis
33 straipsnis
34 straipsnis
35 straipsnis
36 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys 31 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys
36 straipsnio 5 dalis
36 straipsnio 6 dalis 31 straipsnio 5 dalis
36 straipsnio 7 dalis 31 straipsnio 6 dalis
36 straipsnio 8 ir 9 dalys 31 straipsnio 7 dalis
37 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalys 32 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalys 
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37 straipsnio 7 dalis
37 straipsnio 8 dalis 32 straipsnio 7 dalis
37 straipsnio 9 dalis 32 straipsnio 8 dalis
37 straipsnio 10 dalis 32 straipsnio 9 dalis
37 straipsnio 11 dalis 32 straipsnio 10 dalis
38 straipsnis 33 straipsnis
39 straipsnis 34 straipsnis
40 straipsnis 35 straipsnis
41 straipsnis
42 straipsnis
43 straipsnis
44 straipsnis
45 straipsnis
46 straipsnis
47 straipsnis 36 straipsnis
48 straipsnis 37 straipsnis
49 straipsnis 38 straipsnis
50 straipsnis 39 straipsnis
51 straipsnis
52 straipsnis 40 straipsnis
53 straipsnio 1 ir 2 dalys 41 straipsnio 1 ir 2 dalys
53 straipsnio 3 ir 4 dalys
54 straipsnis
55 straipsnis 42 straipsnis
56 straipsnis 43 straipsnis
57 straipsnis 46 straipsnis
58 straipsnis 47 straipsnis
59 straipsnis
60 straipsnis
61 straipsnis
62 straipsnis
63 straipsnis
64 straipsnis
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65 straipsnis
66 straipsnis
67 straipsnis
68 straipsnis
69 straipsnis 48 straipsnis
70 straipsnis 49 straipsnis
71 straipsnio 1 ir 2 dalys 50 straipsnio 1 ir 2 dalys
71 straipsnio 3 ir 4 dalys
72 straipsnis
73 straipsnio 1 dalis 51 straipsnio 1 dalis
73 straipsnio 2 dalis
73 straipsnio 3 dalis 51 straipsnio 4 dalis
73 straipsnio 4 dalis 51 straipsnio 5 dalis
73 straipsnio 5 dalis 51 straipsnio 6 dalis
74 straipsnis
75 straipsnis
76 straipsnis
77 straipsnis
78 straipsnis
79 straipsnis 52 straipsnis
80 straipsnis 53 straipsnis
81 straipsnis 54 straipsnis
82 straipsnis 55 straipsnis
83 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys 56 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys
83 straipsnio 5 ir 6 dalys
83 straipsnio 7 dalis 56 straipsnio 5 dalis
83 straipsnio 8 dalis 56 straipsnio 6 dalis
84 straipsnis 57 straipsnis
85 straipsnis 58 straipsnis
86 straipsnis 58a straipsnis
87 straipsnis 59 straipsnis
88 straipsnis 60 straipsnis
89 straipsnis 61 straipsnis
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90 straipsnis 62 straipsnis
91 straipsnis 62a straipsnis
92 straipsnis 63 straipsnis
93 straipsnis
94 straipsnis
95 straipsnis
96 straipsnis 65 straipsnis
97 straipsnis 70 straipsnis
98 straipsnis
99 straipsnis 71 straipsnis
100 straipsnis 72 straipsnis
101 straipsnis 73 straipsnis
I priedas I priedas
II priedas II priedas

Or. en

Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo B dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas
B dalis

Reglamentas (ES) Nr. .../... [FPRR] Direktyva 2004/39/EB
1 straipsnis
2 straipsnis 4 straipsnis
3 straipsnio 1 dalis 29 straipsnio 1 dalis, 44 straipsnio 1 dalis
3 straipsnio 2 dalis 44 straipsnio 1 dalis
4 straipsnio 1 dalis 29 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 2 dalis
4 straipsnio 2 dalis
4 straipsnio 3 dalis 29 straipsnio 3 dalis, 44 straipsnio 3 dalis
4 straipsnio 4 dalis
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5 straipsnio 1 dalis 30 straipsnio 1 dalis, 45 straipsnio 1 dalis
5 straipsnio 2 dalis 45 straipsnio 1 dalis
6 straipsnio 1 dalis 30 straipsnio 2 dalis, 45 straipsnio 2 dalis
6 straipsnio 2 dalis 30 straipsnio 3 dalis, 45 straipsnio 3 dalis
7 straipsnis
8 straipsnis
9 straipsnis
10 straipsnis
11 straipsnis
12 straipsnis 28 straipsnis, 30 straipsnis 
45 straipsnis
13 straipsnis 27 straipsnio 1 ir 2 dalys
14 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys 27 straipsnio 3 dalis
14 straipsnio 5 dalis 27 straipsnio 7 dalis
14 straipsnio 6 dalis
15 straipsnis 27 straipsnio 4 dalis
16 straipsnio 1 dalis 27 straipsnio 5 dalis
16 straipsnio 2 dalis 27 straipsnio 6 dalis
16 straipsnio 3 dalis 27 straipsnio 7 dalis
17 straipsnis
18 straipsnis
19 straipsnis 28 straipsnis
20 straipsnis
21 straipsnis 25 straipsnio 1 dalis
22 straipsnio 1 dalis 25 straipsnio 2 dalis
22 straipsnio 2 dalis
23 straipsnio 1 ir 2 dalys 25 straipsnio 3 dalis
23 straipsnio 3 dalis 25 straipsnio 4 dalis
23 straipsnio 4 dalis
23 straipsnio 5 dalis
23 straipsnio 6 dalis 25 straipsnio 5 dalis
23 straipsnio 7 dalis 25 straipsnio 6 dalis
23 straipsnio 8 dalis 25 straipsnio 7 dalis
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23 straipsnio 9 dalis
24 straipsnis
25 straipsnis
26 straipsnis
27 straipsnis
28 straipsnis
29 straipsnis
30 straipsnis
31 straipsnis
32 straipsnis
33 straipsnis
34 straipsnis
35 straipsnis
36 straipsnis
36 straipsnis
37 straipsnis
38 straipsnis
39 straipsnis
40 straipsnis
41 straipsnis
42 straipsnis 64 straipsnis
43 straipsnis 65 straipsnis
44 straipsnis
45 straipsnis 71 straipsnis
46 straipsnis 72 straipsnis

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Finansinių priemonių rinkų direktyvos (FPRD) persvarstymą reikia vertinti atsižvelgiant į ES 
reagavimo į finansų krizę kontekstą. FPRD I (2004/39/EB) įgyvendinta 2007 m. lapkričio 1 
d., pakeičiant Investicinių paslaugų direktyvą (IPD). Ji buvo papildyta įgyvendinimo 
reglamentu ((EB) Nr. 1287/2006) ir įgyvendinimo direktyva (2006/73/EB). 

Esama dviejų pagrindinių priežasčių, kodėl šis persvarstymas atliekamas praėjus 5 metams po 
FPRD I įgyvendinimo: padėtis rinkoje pasikeitė dėl techninės pažangos, naujų rinkos dalyvių 
ir sudėtingesnių prekybos strategijų atsiradimo. Be to, reaguojant į finansinę krizę būtina 
persvarstyti FPRD, kad būtų sumažinta visai sistemai kylanti rizika ir būtų užtikrintas finansų 
rinkų stabilumas ir derama investuotojų apsauga. Todėl 2011 m. spalio 20 d. Europos 
Komisija pateikė pasiūlymus dėl reglamento ir direktyvos, kurie kartu turėtų pakeisti 
Direktyvą 2004/39/EB.

Europos Parlamentas pradėjo konsultacijas, kurios visiems suinteresuotiems subjektams 
suteikė galimybę pateikti pastabas. 193 atsakymai siekiant visiško skaidrumo paskelbti 
Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) interneto svetainėje. 
Be to, pranešėjas pristatė tris darbo dokumentus, pateikdamas FPRD I apžvalgą ir 
nurodydamas kai kuriuos pagrindinius Komisijos pasiūlymo aspektus.

Kadangi FPRD persvarstymas yra svarbus žingsnis skaidrių ir efektyvių finansų rinkų 
Europos Sąjungoje link, pranešėjas apskritai teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus, nes tai 
buvo viena iš pagrindinių Parlamento minčių 2010 m. gruodžio 14 d. Parlamento rezoliucijoje 
dėl prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimo: neviešos anoniminės prekybos vietos 
(angl. dark pools) ir kt. (2010/2075(INI)). Parlamentas savo rezoliucijoje, be kita ko, ragino 
toliau tirti sparčiosios prekybos reiškinį ir esamų prekybos vietų skaidrumo reikalavimų 
tinkamumą. Teigiamai vertindamas bendrą Komisijos siekį užtikrinti, kad visa organizuota 
prekyba būtų vykdoma reguliuojamose prekybos vietose, pranešėjas apgailestauja, kad 
Komisija neperėmė vienos iš pagrindinių Parlamento rezoliucijos idėjų – ne sukurti naują 
prekybos vietų kategoriją, bet pritaikyti reikalavimus FPRD I numatytoms pavedimų 
vykdymo vietoms: reguliuojamoms rinkoms (RR), daugiašalės prekybos sistemoms (DPS) ir 
finansiniams tarpininkams, nuolat vykdantiems klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto (angl. SI).

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palaiko Komisijos pasiūlymą išplėsti FPRD taisyklių taikymo sritį ir sumažinti 
išimtis, nes pranešėjas siekia, kad būtų pašalintos visos reguliavimo sistemos spragos ir 
neliktų nereguliuojamų rinkos segmentų. Siekiant užtikrinti, kad išimtimis nebūtų 
piktnaudžiaujama, pranešėjas siūlo asmenims nustatyti ataskaitų prievolę, kad jie paaiškintų, 
kodėl jų veikla yra papildoma pagrindiniam verslui. EVPRI turėtų parengti techninius 
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reguliavimo standartus, kuriuose aiškiau nustatomi papildomos veiklos kriterijai.

Komisija stiprina investuotojų apsaugai skirtą reguliavimo sistemą, kad klientus būtų geriau 
informuoti apie teikiamas paslaugas ir jų pavedimų vykdymą. Pranešėjas pritaria šiam tikslui. 
Vis dėlto jis neigiamai vertina pasiūlytą naują prievolę nurodyti, ar konsultacijos dėl 
investicijų teikiamos nepriklausomai ir ar jos grindžiamos plačia ar apribota rinkos analize, 
nes žodžio „nepriklausomai“ naudojimo apribojimas gali reikšti, kad kitų formų konsultacijos 
suvokiamos neigiamai. Taigi pranešėjas pasirinko neutralesnę formuluotę ir siūlo, kad klientai 
prieš konsultacijas dėl investicijų būtų informuojami, ar būta trečiųjų šalių įmokų ir ar 
konsultuojama dėl riboto priemonių skaičiaus. Klientai turėtų būti taip pat informuoti apie 
finansinių priemonių tinkamumo periodinių įvertinimų dažnį. Nederėtų drausti portfelio 
valdytojams priimti paskatas, tačiau toks paskatų priėmimas turėtų būti visiškai skaidrus, o 
klientas apie tai turėtų gauti informacija prieš susitarimą. Be to, pranešėjas siūlo naują 
prievolę investicinėms įmonėms – jos kurdamos naujus produktus privalo nurodyti tikslinę 
grupę mažmeninių ar profesionalių investuotojų kategorijoje ir užtikrinti, kad sukurtas 
produktas atitiktų klientų poreikius ir būtų siūlomas klientams atitinkamoje tikslinėje grupėje. 
Pranešėjas taip pat mano, kad į informaciją, kuri turi būti gaunama apie klientus, reikia 
įtraukti ir informaciją apie klientams priimtinos rizikos lygį.

Komisija siūlo į registruojamus duomenis taip pat įtraukti telefono pokalbių arba 
elektroninių pranešimų įrašus. Tačiau, kadangi reikalavimas suteikti prieigą prie tokių įrašų 
gali prieštarauti nacionalinei duomenų ir asmens privatumo apsaugos teisei, pranešėjas siūlo, 
kad valstybės narės tinkamais duomenimis galėtų pripažinti alternatyvias priemones, pvz., 
protokolus.

Nors FPRD I buvo išskirtos trys organizuoto pavedimų vykdymo vietos – pirmiau minėtos 
RR, DPS ir SI – Komisija dabar nustato ketvirtą kategoriją, vadinamąsias organizuotos 
prekybos sistemas (OPS). Visoms prekybos vietoms taikomi vienodi reikalavimai iki ir po 
sandorio sudarymo, taip pat beveik vienodi reikalavimai, susiję su organizaciniais aspektais ir 
rinkos priežiūra. Pagrindinis RR ir DPS skirtumas nuo OPS yra tai, kad OPS turi tam tikrą 
veiksmų laisvę spręsti, kaip bus vykdomas sandoris. Pranešėjas abejoja, ar naujos kategorijos 
sukūrimas yra teisingas būdas apimti organizuotos prekybos vietas, kurios nepatenka į esamas 
kategorijas. Siekiant nesukurti naujų spragų, pranešėjas siūlo OPS kategoriją taikyti tik ne 
akcijoms ir atitinkamai pakeičia persvarstymo išlygą, kad būtų persvarstytas šios naujos 
kategorijos poreikis ir poveikis.

Pasiūlymuose dėl FPRD II numatytos specialios prievolės subjektams, vykdantiems 
algoritminę prekybą, taikant plačią algoritminės prekybos apibrėžtį. Pranešėjas siūlo laikytis 
labiau diferencijuoto požiūrio, jis siūlo sparčiosios prekybos ir sparčiosios prekybos 
strategijos apibrėžtis, kad būtų nurodyta ypatingos rūšies algoritminė prekyba, taip pat 
tiesioginės elektroninės prieigos draudimą. Be to, pranešėjas atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymus dėl RR, DPS ir OPS, kuriais siekiama užtikrinti jų atsparumą ekstremaliomis 
rinkos sąlygomis ir tai, kad jos turėtų tinkamus sistemos išjungiklius ir verslo tęstinumo 
sistemas. Pranešėjas teigiamai vertina šią politiką, tačiau pateikia tris ją stiprinančius 
pasiūlymus: pirma, siekiant sulėtinti prekybą ir pavedimų srautą, pranešėjas siūlo, kad visi 
pavedimai galiotų ne trumpiau kaip 500 milisekundžių; antra, visose prekybos vietose turėtų 
būti nustatyti prekybos sustabdymo parametrai, apie kuriuos turi būti pranešta 
kompetentingoms institucijoms ir EVPRI, kuri turėtų juos paskelbti savo interneto svetainėje; 
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trečia, reikia reikalauti, jog prekybos vietos užtikrintų, kad jų rinkliavos sistemose būtų 
numatyti didesni mokesčius už atšauktą pavedimą nei už įvykdytą pavedimą, taip pat didesni 
mokesčiai tiems rinkos dalyviams, kurių atšauktų ir įvykdytų pavedimų santykis didelis. 

Komisijos siūloma sustiprinti bendrovių valdysenos nuostatas vykdomųjų direktorių ir 
nevykdomųjų direktorių bruožų, vaidmens bei atsakomybės ir pusiausvyros sudarant valdymo 
organus požiūriu. Pranešėjas sugriežtina prekybos vietų valdymo organų taisykles ir siūlo, kad 
vienas asmuo negalėtų tuo pačiu metu eiti daugiau kaip vienerių vykdomojo direktoriaus arba 
dviejų nevykdomųjų direktorių pareigų, nors palikta galimybė toje pačioje grupėje derinti 
vykdomojo ir nevykdomojo direktoriaus pareigas. Be to, derėtų nustatyti veiksmingas interesų 
konfliktų nustatymo ir valdymo sistemas.

Numatydama MVĮ augimo rinkas Komisija sukuria naują rinkų, kurių veikla paprastai 
organizuojama kaip DPS, pakategorę. Nors pranešėjas pritaria Komisijos tikslui, jis nėra 
tikras, ar praktiškai naudinga tam tikras rinkas įvardyti MVĮ augimo rinkomis, ir siūlo šią 
sąvoką bent pagrįsti įprastai ES taikoma MVĮ apibrėžtimi. 

Anot Komisijos, visos prekybos vietos, kuriose prekiaujama biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, turėtų nustatyti pozicijų apribojimus arba taikyti alternatyvias 
priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkos veikimas ir būtų teikiama standartizuota 
informacija. Apskritai pranešėjas pritaria šiai pozicijai, nes jis remia siekį uždrausti per didelį 
spekuliavimą maisto produktų kainomis. Vis dėlto tam tikras nuostatas reikia pakeisti ir 
sugriežtinti. Pranešėjas mano, kad kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymas turėtų papildyti, 
o ne pakeisti pozicijų apribojimo naudojimą. Tačiau nustatant tokius apribojimus derėtų 
skirtingai traktuoti pozicijas, susijusias su komercine veikla, susieta su biržos prekėmis, ir 
kitas pozicijas. Aiškiau nustatyti sutarčių skaičiaus apribojimus turėtų EVPRI parengdama 
reguliavimo standartų projektus.

Atliekant duomenų konsolidavimą, visos įmonės turės skelbti savo prekybos ataskaitas, 
naudodamosi patvirtintomis skelbimo sistemomis (PSS), kad būtų galima efektyviai palyginti 
kainas ir sandorius visose galimose prekybos vietose. Pranešėjas pritaria Komisijos 
pasiūlymams, bet nurodo, kad visa informacija turėtų būtų vertinama be diskriminacijos.

Komisijos pasiūlyta trečiosioms šalims taikoma tvarka remiasi trečiųjų šalių jurisdikcijos 
lygiavertiškumo įvertinimu, kad trečiųjų šalių įmonės iš trečiųjų šalių, kurių atžvilgiu yra 
priimtas lygiavertiškumo sprendimas, galėtų prašyti leidimo teikti paslaugas ES. Siekdamas 
patobulinti trečiosioms šalims taikomą tvarką, pranešėjas pakeitė terminą „trečiosios šalies 
investicinė įmonė“ terminu „trečiosios šalies finansų įstaiga“.

Komisijos pasiūlyme taip pat numatyti platūs nacionalinių valdžios institucijų ir EVPRI 
įgaliojimai. Pvz., priežiūros institucijos galėtų įsikišti bet kuriuo biržos prekių išvestinės 
finansinės priemonės sutarties galiojimo etapu arba ex ante ir nediskriminuodama apriboti 
pozicijas. Valstybės narės privalėtų nustatyti bent nurodyto minimalaus lygio administracines 
sankcijas. Siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai laikytųsi FPRD taisyklių, pranešėjas 
griežtina šias priemones.

Pranešėjas taip pat sumažina deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų skaičių, nes jis mano, kad 
pagrindinius politinius sprendimus turi taikydami įprastą teisėkūros procedūrą priimti 
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Parlamentas ir Taryba, be to, pranešėjas nurodo laikotarpius, per kuriuos EVPRI turi parengti 
reikalingus reguliavimo standartus.
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PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2012)12430

Sharon Bowles
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei
ASP 10G201
Briuselis

Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių 
priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/39/EB (nauja redakcija)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta: 

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau 
buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 
komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 
priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina 
pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir 
Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo 
poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo 
grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis 
nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame 
pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie 
nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama 
tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.
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Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2012 m. kovo 1 d. posėdyje1 rekomenduoja 
atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 87 straipsniu (už balsavo 
22 nariai, susilaikiusiųjų nebuvo).

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Evelyn Regner 
(pirmininko pavaduotoja), Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex 
(pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia 
Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINE DARBO GRUPE

2012 m. sausio 10 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių priemonių 
rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB
2011 m. spalio 20 d. COM(2011)0656 – 2011/0298(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m.
lapkričio 10 ir 28 d. susirinko į posėdžius, kuriuose be kitų klausimų buvo svarstytas 
minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Svarstydama1 pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama nauja 
redakcija išdėstyti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB 
bei panaikinančią Tarybos direktyvą 93/22/EEB, konsultacinė grupė bendru sutarimu 
nusprendė, kad:

1) dėl aiškinamojo memorandumo pažymėtina, kad siekiant parengti tokio tipo dokumentą 
visiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, dokumente 
turėtų būti nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip 
numatyta minėto susitarimo 6 straipsnio a punkto iii papunktyje;
2) pilka spalva, kaip paprastai žymimi esminiai pakeitimai, turėjo būti pažymėti šie naujos 
redakcijos tekste pasiūlyti pakeitimai:
– 37 konstatuojamojoje dalyje – visas išbraukiamas galiojančios redakcijos Direktyvos 
2004/39/EB 27 konstatuojamosios dalies tekstas;
– 61 konstatuojamojoje dalyje – pridėti žodžiai „OPS ar finansinio tarpininko, nuolatos 
vykdančio klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto“;

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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– 102 konstatuojamojoje dalyje – žodis „užtikrintų“, kuris pakeičia žodį „skatintų“;
– 1 straipsnio 1 dalyje – pridedami žodžiai „duomenų pranešimo paslaugų teikėjams ir 
trečiųjų šalių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas arba vykdančioms investicinę 
veiklą Sąjungoje“;
– 1 straipsnio 3 dalies pirmoje įtraukoje – pridedama nuoroda į naują 17 straipsnį;
– 1 straipsnio 3 dalies ketvirtoje įtraukoje – nuoroda „–80“;
– 1 straipsnio 3 dalies penktoje įtraukoje – išbraukiami žodžiai „71 straipsnio 1 dalį“;
– 2 straipsnio 1 dalies iii punkte – išbraukiami žodžiai „už reguliuojamos rinkos arba DPS 
ribų, sudarydami sąlygas tretiesiems asmenims pasinaudoti siūloma sistema ir įtraukti juos į 
prekybinius santykius“;
– 5 straipsnio 2 dalyje – išbraukiami žodžiai „ir 15“;
– 9 straipsnio 7 dalyje – išbraukiami žodžiai „pasiūlyti įmonės valdymo pakeitimai“;
– 16 straipsnio 1 dalyje – pridedami žodžiai „ir 17 straipsnyje“;
– 16 straipsnio 11 dalyje – pridedami žodžiai „ir 7“;
– 18 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „ir neleidžiančios veikti savo nuožiūra“ (tekstas 
lietuvių kalba nekeičiamas);
– 18 straipsnio 6 dalyje – nuoroda „72 straipsnio 1 dalimi“ (naujas straipsnis), kuri pakeičia 
esamą nuorodą „50 straipsnio 1 dalimi“;
– 24 straipsnio 1 dalyje – žodžiai „šiame straipsnyje ir 25 straipsnyje“, kurie pakeičia žodžius 
„2–8 dalyse“;
– 24 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje – žodis „turėtų“ (tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas);
– 29 straipsnio 1 dalyje – žodis „leidžia“, kuris pakeičia žodžius „gali nuspręsti, kad“ ir 
paskutinį žodžio „leidžiama“ skiemenį;
– 30 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje – išbraukiami žodžiai „ir 1 punktais“;
– 36 straipsnio 2 dalyje antroje pastraipoje – žodis „paskelbia“, kuris pakeičia žodžius „gali 
paskelbti“;
– 55 straipsnio 3 dalyje b punkte – paskutiniai žodžiai „ir patirties“;
– 92 straipsnio 1 dalyje ketvirtoje pastraipoje – pridėtas paskutinis f punktas;
– I priedo C skirsnio 10 punkte – išbraukiami žodžiai „emisijos nuolaidomis“;
3) 4 straipsnio 2 dalies 18 punkte, atitinkančiame Direktyvos 2001/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 
22 punktą, galiojančiame tekste pateikiama nuoroda „48 straipsnio“ turėtų būti atitinkamai 
pritaikyta ir pakeista į nuorodą „69 straipsnio“;
4) 36 straipsnio 9 dalies pirmoje pastraipoje prieš santrumpą „EVPRI“ turėtų būti įrašyti ir 
dvigubu brūkšniu išbraukti žodžiai „Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo 
sąlygas“, kurie yra pradinėje Direktyvos 2004/39/EB 31 straipsnio 7 dalies trečios pastraipos 
formuluotėje;
5) 69 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, atitinkančioje Direktyvos 2001/39/EB 
48 straipsnio pirmą pastraipą, galiojančiame tekste pateikiama nuoroda „23 straipsnio 
4 dalyje“ turėtų būti atitinkamai pritaikyta ir pakeista į nuorodą „29 straipsnio 4 dalyje“;
6) siekiant laikytis visų Tarpinstitucinio susitarimo 7 dalyje nustatytų reikalavimų, išdėstant 
aktą nauja redakcija turėtų būti pateikiami šie elementai, kurių nėra dabartiniame Komisijos 
pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija:
– vadovaujantis 7 dalies b punktu turi būti pridedama atitikties lentelė;
– vadovaujantis 7 straipsnio c punkto 1 papunkčiu, straipsnyje, kuriuo panaikinama ankstesnė 
direktyva, turi būti nustatoma, kad šis panaikinimas neturi jokios įtakos valstybių narių 
įsipareigojimams dėl perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio, kaip yra nustatyta pakeitimo 
aktu panaikinamoje direktyvoje, ir, vadovaujantis 7 dalies c punkto 11 papunkčiu, lentelėje 
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akto priede turi būti pateikiami minimi laikotarpiai.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad, be 
pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra.
Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto 
nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti 
esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius


