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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

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

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

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

Teisės akto projekto pakeitimai

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

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

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinių priemonių 
rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas)
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0652),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0359/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

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

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

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

                                               
1 Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbta.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS) – kategoriją. Ši naujoji 
kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų 
visas dabartines ir būsimas organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis, neatitinkančias 
dabartinių prekybos vietų funkcijų arba 
reguliavimo specifikacijų. Todėl reikėtų 
taikyti atitinkamus organizavimo 
reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais 
remiamas veiksmingas kainų atskleidimas.
Naujoji kategorija apima brokerių 
kryžminės prekybos sistemas, kurias 
galima apibūdinti kaip investicinės įmonės, 
kuri klientų pavedimus vykdo kitų klientų 
pavedimų pagrindu, valdomas vidines 
elektroninio derinimo sistemas. Naujoji 
kategorija apima ir sistemas, atitinkančias 
prekybos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, kurios tinkamos tarpuskaitai 
ir yra pakankamai likvidžios, reikalavimus.
Ji neapima priemonių, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos;

(7) kad Europos rinkos būtų skaidresnės ir 
būtų suvienodintos įvairioms prekybos 
vietoms, kuriose siūlomos prekybos 
paslaugos, taikomos sąlygos, būtina 
nustatyti naują – organizuotos prekybos 
sistemos (OPS), skirtos obligacijoms, 
struktūrizuotiems finansiniams 
produktams, apyvartiniams taršos 
leidimams ir išvestinėms finansinėms 
priemonėms – kategoriją. Ši naujoji 
kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų 
visas dabartines ir būsimas organizuoto 
pavedimų vykdymo ir prekybos 
organizavimo rūšis, neatitinkančias 
dabartinių prekybos vietų funkcijų arba 
reguliavimo specifikacijų. Todėl reikėtų 
taikyti atitinkamus organizavimo 
reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais 
remiamas veiksmingas kainų atskleidimas.
Naujoji kategorija apima brokerių 
kryžminės prekybos sistemas, kurias 
galima apibūdinti kaip investicinės įmonės, 
kuri klientų pavedimus vykdo kitų klientų 
pavedimų pagrindu, valdomas vidines 
elektroninio derinimo sistemas. Naujoji 
kategorija apima ir sistemas, atitinkančias 
prekybos išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, kurios tinkamos tarpuskaitai 
ir yra pakankamai likvidžios, reikalavimus.
Ji neapima priemonių, kurios nėra tikros 
sandorių vykdymo arba prekybos 
organizavimo toje sistemoje priemonės, 
tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir 
pardavimo interesams skelbti, kiti 
subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus 
pirkimo ir pardavimo interesus, arba 
elektroninės poprekybinio patvirtinimo 
paslaugos;

Or. en
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Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu.
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) ar 
organizuotos prekybos sistemose (OPS), 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti 
reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba 
kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus 
prie pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) 
sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą 
po sandorio sudarymo, išvestinėms 
finansinėms priemonėms, apie kurias 
pranešta sandorių duomenų saugykloms.
Todėl skaidrumo prievolės būtų 
netaikomos tik toms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama tik už 
biržos ribų ir kurios laikomos itin 
nelikvidžiomis arba kuriomis prekiaujama 
pagal užsakymą;

(12) finansų krizė atskleidė tam tikrų 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija 
apie prekybos finansinėmis priemonėmis, 
išskyrus akcijas, galimybes ir kainas 
pateikiama rinkos dalyviams, būtent 
trūkumų, susijusių su laiku, informacijos 
išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu.
Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų 
rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes 
ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
reikalavimus. Siekiant sukurti tvirtą visų 
susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, 
šie reikalavimai turėtų būti taikomi 
obligacijoms ir struktūrizuotiems 
finansiniams produktams, kurių prospektas 
paskelbtas arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
daugiašalės prekybos sistemose (DPS) 
OPS, išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama ar 
leista prekiauti reguliuojamose rinkose, 
DPS ar OPS arba kurių tarpuskaitą galima 
atlikti prisijungus prie pagrindinės sandorio 
šalies (PSŠ) sistemos, taip pat, kalbant apie 
skaidrumą po sandorio sudarymo, 
išvestinėms finansinėms priemonėms, apie 
kurias pranešta sandorių duomenų 
saugykloms. Todėl skaidrumo prievolės 
būtų netaikomos tik pagal konkretų 
užsakymą sukurtoms finansinėms 
priemonėms;

Or. en
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai kartais, tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios dažnai organizuotai ir 
sistemingai savo sąskaita vykdo sandorius 
vykdydamos klientų pavedimus ne 
reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.
Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis 
investicinėms įmonėms būtų taikoma 
objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė 
prekyba su klientais turėtų būti tinkama, o 
kiekybiniai kriterijai turėtų papildyti 
kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti 
investicines įmones, iš kurių reikalaujama 
įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto; šie kriterijai 
nustatyti Komisijos reglamento Nr. 
1287/2006, kuriuo įgyvendinama 
Direktyva 2004/39/EB, 21 straipsnyje.
Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, 
kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo
interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat 
vykdančiam klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, neturėtų būti 
leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir 
pardavimo interesų;

(16) investicinė įmonė, vykdanti klientų 
pavedimus už savo nuosavas lėšas, turėtų 
būti laikoma finansiniu tarpininku, nuolat 
vykdančiu klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, išskyrus atvejus, 
kai sandoriai tam tikru atveju ir 
nereguliariai vykdomi ne reguliuojamose 
rinkose, DPS ir OPS. Finansinius 
tarpininkus, nuolat vykdančius klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines 
įmones, kurios organizuotai ir sistemingai 
savo sąskaita vykdo sandorius vykdydamos 
klientų pavedimus ne reguliuojamoje 
rinkoje, DPS arba OPS. Siekiant užtikrinti, 
kad ši apibrėžtis investicinėms įmonėms 
būtų taikoma objektyviai ir veiksmingai, 
visa dvišalė prekyba su klientais turėtų būti 
tinkama, o kiekybiniai kriterijai galėtų
papildyti kokybinius kriterijus, skirtus 
nustatyti investicines įmones, iš kurių 
reikalaujama įsiregistruoti finansiniu 
tarpininku, nuolat vykdančiu klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto; šie kriterijai nustatyti Komisijos 
reglamento Nr. 1287/2006, kuriuo 
įgyvendinama Direktyva 2004/39/EB, 21 
straipsnyje. Nors OPS yra bet kokia 
sistema ar vieta, kurioje sistemoje 
sąveikauja daugiašaliai trečiųjų šalių 
pirkimo ir pardavimo interesai, finansiniam 
tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų 
pavedimus iš savo nuosavo finansinio 
turto, neturėtų būti leidžiama sujungti 
trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo 
interesų;

Or. en
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti 
reikalavimo, kad nebiržinės prekybos
sąlygomis sudaromiems sandoriams, kurie, 
be kita ko, yra ad hoc pobūdžio,
nereguliarūs, sudaromi su didmeninėmis
sandorio šalimis ir yra verslo santykių,
kuriuos plėtojant sudaromi didesnio nei 
tai rinkai įprasto dydžio sandoriai, ir kai 
sandoriai sudaromi ne tose sistemose, 
kurias susijusi įmonė paprastai naudoja, 
vykdydama veiklą kaip finansinis 
tarpininkas, nuolat vykdantis klientų 
pavedimus iš nuosavo finansinio turto, 
dalis, būtų taikomos skaidrumo iki 
sandorio sudarymo taisyklės;

(18) derėtų užtikrinti, kad kuo daugiau 
prekybos, vykstančios ne reguliuojamose 
pavedimų vykdymo vietose, būtų 
atliekama organizuotose sistemose, 
kurioms taikomi atitinkami skaidrumo 
reikalavimai. šiuo reglamentu nesiekiama 
nustatyti reikalavimo, kad su pirminiu 
platinimu susijusiems nebiržinės prekybos 
sandoriams, kurie, be kita ko, yra sukurti 
pagal konkretų užsakymą, kad atitiktų 
specifinius didmeninių finansų ir ne 
finansų sandorio šalių reikalavimus, būtų 
taikomos skaidrumo iki sandorio sudarymo 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) EVPRI turėtų stebėti investicinius 
produktus, įskaitant struktūrizuotus 
indėlius, ir finansines priemones, kurie 
pateikiami į rinką, platinami arba 
parduodami Sąjungoje, taip pat ji turėtų 
turėti galimybę bendradarbiaudama su 
kompetentingomis institucijomis ištirti 
naujus investicinius produktus arba 
naujas finansines priemones prieš juos 
(jas) siūlant, platinant arba parduodant 
Sąjungoje. EVPRI derėtų įgalioti laikinai 
uždrausti arba apriboti tam tikrų 
investicinių produktų ar finansinių 
priemonių pateikimą į rinką, platinimą ar 
pardavimą Sąjungoje arba tam tikros 
rūšies finansinę veiklą ar praktiką, jei 
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tenkinamos šiame reglamente nurodytos 
tam tikros sąlygos. EVPRI taip pat turėtų 
turėti galimybę vadovaudamasi atsargumo 
principu nustatyti tokius draudimus arba 
apribojimus prieš investicinių produktų ar 
finansinių priemonių pateikimą į rinką 
arba pardavimą klientams, jei tenkinamos 
šiame reglamente nurodytos tam tikros 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kompetentingų institucijų įgaliojimus 
reikėtų papildyti aiškiu mechanizmu, kurį 
taikant būtų galima uždrausti arba apriboti 
bet kurios finansinės priemonės, kuri kelia 
rimtų rūpesčių dėl investuotojų apsaugos, 
finansų rinkų tvarkingo veikimo ir 
vientisumo arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumo, rinkodarą, platinimą ir 
pardavimą ir kartu nustatyti atitinkamus 
EVPRI įgaliojimus koordinuoti veiklą ir 
imtis veiksmų susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms. Tokiais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi tik patenkinus įvairias 
specialias sąlygas;

(24) kompetentingos institucijos turėtų 
stebėti investicinius produktus, įskaitant 
struktūrizuotus indėlius, ir finansines 
priemones, kurie pateikiami į rinką, 
platinami arba parduodami atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje arba iš jos 
teritorijos.  kompetentingų institucijų 
įgaliojimus reikėtų papildyti aiškiu 
mechanizmu, kurį taikant būtų galima 
uždrausti arba apriboti bet kurio 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės, kuri kelia rimtų rūpesčių dėl 
investuotojų apsaugos, finansų rinkų 
tvarkingo veikimo ir vientisumo arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumo, 
rinkodarą, platinimą ir pardavimą ir kartu 
nustatyti atitinkamus EVPRI įgaliojimus 
koordinuoti veiklą ir imtis veiksmų 
susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms.
Tokiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi tik patenkinus įvairias 
specialias sąlygas. Jei šios sąlygos 
tenkinamos kompetentingos institucijos 
turėtų turėti galimybę vadovaudamosi 
atsargumo principu nustatyti draudimus 
arba apribojimus prieš investicinių 
produktų ar finansinių priemonių 
pateikimą į rinką, platinimą arba 
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pardavimą klientams;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama prieiga 
prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

(33) prekybos vietoms taip pat turėtų būti 
taikomas reikalavimas vadovaujantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principais 
suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti 
prekybos vietoje sudarytų sandorių 
tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti 
duomenų srautus. PSŠ teisė naudotis bet 
kurios prekybos vietos paslaugomis turėtų 
sudaryti sąlygas daugeliui PSŠ naudotis 
tos pačios prekybos vietos prekybos 
sistema. Tačiau dėl to neturėtų atsirasti 
išvestinių finansinių priemonių 
tarpuskaitos sąveikumas arba likvidumo 
susiskaidymas. PSŠ ir kitoms prekybos 
vietoms taip pat vadovaujantis 
nediskriminavimo principu turėtų būti 
išduodamos licencijos ir suteikiama prieiga 
prie informacijos apie indeksus ir 
lyginamuosius indeksus, pagal kuriuos 
nustatoma finansinių priemonių vertė. 
Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią 
diskriminacinei praktikai siekiama todėl, 
kad tai padidintų konkurenciją finansinių 
priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis 
srityse, todėl sumažėtų investavimo ir 
skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti 
nepakankamą veiksmingumą lemiantys 
veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos 
rinkose. Komisija turėtų toliau atidžiai 
stebėti infrastruktūros po sandorio 
sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, 
kad užkirstų kelią konkurencijos 
iškraipymui vidaus rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
pagal Sutarties 290 straipsnį. Visų pirma 
reikėtų priimti deleguotuosius aktus,
kuriuose būtų numatytos konkrečios 
nuostatos, susijusios su apibrėžtimis;
tiksliu prekybos skaidrumo reikalavimų 
apibūdinimu; išsamia skaidrumo iki 
sandorio sudarymo reikalavimų netaikymo 
tvarka; atidėto informacijos apie sudarytą 
sandorį skelbimo subjektais; skaidrumo iki 
sandorio sudarymo prievolių taikymo 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, kriterijais;
konkrečiomis su išlaidomis susijusiomis 
nuostatomis dėl rinkos duomenų 
prieinamumo; kriterijais, kuriais remiantis 
prekybos vietoms suteikiama prieiga prie 
PSŠ sistemų, o PSŠ – prieiga prie prekybos 
vietų, arba atsisakoma tai padaryti; ir 
tolesnėmis sąlygomis, kurioms 
susiklosčius, iškilus grėsmei investuotojų 
apsaugai, tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui arba visos 
Sąjungos finansų sistemos arba jos dalies 
stabilumui, EVPRI turėtų imtis veiksmų;

(38) Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, susijusius su: tam 
tikrų apibrėžčių nustatymu; tiksliu 
prekybos skaidrumo reikalavimų 
apibūdinimu; išsamia skaidrumo iki 
sandorio sudarymo reikalavimų netaikymo 
tvarka; atidėto informacijos apie sudarytą 
sandorį skelbimo subjektais; skaidrumo iki 
sandorio sudarymo prievolių taikymo 
finansiniams tarpininkams, nuolat 
vykdantiems klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, kriterijais;
konkrečiomis su išlaidomis susijusiomis 
nuostatomis dėl rinkos duomenų 
prieinamumo; kriterijais, kuriais remiantis 
prekybos vietoms suteikiama prieiga prie 
PSŠ sistemų, o PSŠ – prieiga prie prekybos 
vietų, arba atsisakoma tai padaryti; ir 
tolesnėmis sąlygomis, kurioms 
susiklosčius, iškilus grėsmei investuotojų 
apsaugai, tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir vientisumui arba visos 
Sąjungos finansų sistemos arba jos dalies 
stabilumui, EVPRI turėtų imtis veiksmų. 
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu 
tinkamai laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en
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Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
sprendimo dėl trečiųjų šalių įmonių 
teikiamoms paslaugoms taikomų trečiųjų 
šalių teisinės ir priežiūros sistemų 
lygiavertiškumo priėmimu, 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 principai;

(39) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai 
turėtų būti susiję su sprendimo dėl trečiųjų 
šalių įmonių teikiamoms paslaugoms 
taikomų trečiųjų šalių teisinės ir priežiūros 
sistemų lygiavertiškumo priėmimu, 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 
principai;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
SESV 290 straipsnį ir vadovaudamasi 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 
straipsniais, turėtų priimti EVPRI pagal 23 
straipsnį parengtus techninių reguliavimo 
standartų, susijusių su sandorių ataskaitų 
turiniu ir specifikacijomis, projektus, pagal 
26 straipsnį parengtus techninių 
reguliavimo standartų, susijusių su 
išvestinių finansinių priemonių likvidumo 
kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar 
joms taikoma prievolė prekiauti 
organizuotos prekybos vietose, projektus ir 
pagal 36 straipsnį parengtus techninių 
reguliavimo standartų, susijusių su 

(42) Komisija turėtų priimti EVPRI pagal 
23 straipsnį parengtus techninių 
reguliavimo standartų, susijusių su 
sandorių ataskaitų turiniu ir 
specifikacijomis, projektus, kuriais 
nustatomos išvestinių finansinių 
priemonių sandorių rūšys, kurios turi 
tiesioginį, svarbų ir iš anksto numatomą 
poveikį Sąjungoje, ir nustatoma, ar 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurių klasei pagal Reglamento (ES) Nr. 
.../... [ERIR] nuostatas turi būti taikoma 
tarpuskaitos prievolė, arba atitinkamo jų 
pogrupio priemonėmis galima prekiauti 
tik organizuotos prekybos vietose, pagal
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informacija, kurią įregistravimo paraiškoje 
EVPRI pateikia paraišką teikianti 
trečiosios šalies įmonė, projektus;

26 straipsnį parengtus techninių 
reguliavimo standartų, susijusių su 
išvestinių finansinių priemonių likvidumo 
kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar 
joms taikoma prievolė prekiauti 
organizuotos prekybos vietose, projektus ir 
pagal 36 straipsnį parengtus techninių 
reguliavimo standartų, susijusių su 
informacija, kurią įregistravimo paraiškoje 
EVPRI pateikia paraišką teikianti 
trečiosios šalies įmonė, projektus. Šiuos 
techninių reguliavimo standartų projektus 
Komisija turėtų priimti deleguotaisiais 
aktais pagal SESV 290 straipsnį ir 
vadovaudamasi Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Komisijai taip pat reikėtų suteikti 
įgaliojimus įgyvendinimo aktais pagal 
SESV 291 straipsnį ir vadovaujantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsniu priimti techninius 
įgyvendinimo standartus. Reikėtų EVPRI 
pavesti parengti techninių įgyvendinimo 
standartų, susijusių su 26 straipsnio 
nuostatomis, pagal kurias nustatoma, ar 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kurių klasei pagal Reglamento [ ] (ERIR) 
nuostatas turi būti taikoma tarpuskaitos 
prievolė, arba atitinkamo pogrupio 
priemonėmis galima prekiauti tik 
organizuotos prekybos vietose, projektą ir 
pateikti jį Komisijai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kompetentingoms institucijoms ir 
EVPRI suteiktais su produktais susijusių 
intervencinių priemonių taikymo 
įgaliojimais ir EVPRI suteiktais pozicijų 
valdymo bei pozicijų apribojimo 
įgaliojimais;

e) kompetentingoms institucijoms ir 
EVPRI suteiktais su produktais susijusių 
intervencinių priemonių taikymo 
įgaliojimais;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas investicinėms 
įmonėms, kredito įstaigoms, kurioms 
suteiktas leidimas pagal Direktyvą [naująją 
FPRD] ir teikiančioms vieną ar daugiau 
investicinių paslaugų ir (ar) vykdančių
investicinę veiklą, bei reguliuojamoms 
rinkoms.

2. Šis reglamentas taikomas kredito 
įstaigoms ir investicinėms įmonėms, 
kurioms suteiktas leidimas pagal Direktyvą
.../.../ES [naująją FPRD], jei atitinkama 
kredito įstaiga ar investicinė įmonė teikia
vieną ar daugiau investicinių paslaugų ir
(ar) vykdo investicinę veiklą, bei 
reguliuojamoms rinkoms.

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai, dažnai ir sistemingai savo 
sąskaita vykdo klientų pavedimus už 
reguliuojamos rinkos, DPS ar OPS ribų;

3) finansinis tarpininkas, nuolat vykdantis 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto – investicinė įmonė, kuri 
organizuotai ir sistemingai savo sąskaita 
vykdo klientų pavedimus už reguliuojamos 
rinkos, DPS ar OPS ribų dvišalėje 
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sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) dvišalė sistema – sistema, suderinanti 
ar padedanti suderinti finansinių 
priemonių pirkimo ir pardavimo 
interesus, kurią naudodama sistemą 
valdanti investicinė įmonė nuosavomis
lėšomis atlieka sandorius vykdydama 
klientų pavedimus sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
bet kokia investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir 
kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių interesai 
pirkti ir parduoti finansines priemones 
sistemingai sąveikauja taip, kad sudaromas 
sandoris pagal Direktyvos [naujosios 
FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

7) organizuotos prekybos sistema (OPS) –
daugiašalė investicinės įmonės ar rinkos 
operatoriaus valdoma sistema ar struktūra, 
kuri nėra reguliuojama rinka ar DPS ir 
kurioje daugiašaliai trečiųjų šalių interesai 
pirkti ir parduoti obligacijas, 
struktūrizuotus finansinius produktus, 
apyvartinius taršos leidimus ar išvestines
finansines priemones sistemingai 
sąveikauja taip, kad sudaromas sandoris 
pagal Direktyvos .../.../ES [naujosios 
FPRD] II antraštinės dalies nuostatas;

Or. en



PR\895737LT.doc 17/56 PE485.888v01-00

LT

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) daugiašalė sistema – sistema, 
suderinanti ar padedanti suderinti 
finansinių priemonių pirkimo ir 
pardavimo interesus, neatsižvelgiant į 
tikrąjį pavedimų, kurie įvykdomi dėl to 
atliekant sandorius, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kompetentinga institucija – institucija, 
kurią kiekviena valstybė narė paskiria 
vadovaudamasi Direktyvos [naujosios 
FPRD] 48 straipsniu, nebent šioje 
direktyvoje nurodyta kitaip;

17) kompetentinga institucija – institucija, 
kurią kiekviena valstybė narė paskiria 
vadovaudamasi Direktyvos .../.../ES
[naujosios FPRD] 69 straipsniu, nebent 
šioje direktyvoje nurodyta kitaip;

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) konsoliduotos informacinės juostos 
teikėjas (KIJT) – subjektas, kuris pagal 
Direktyvos [naujosios FPRD] nuostatas 
įgaliotas teikti pranešimų apie šio 
reglamento [5, 6, 11 ir 12] straipsniuose 
išvardytų finansinių priemonių sandorius 
surinkimo iš reguliuojamų rinkų, 
daugiašalių prekybos sistemų, organizuotos 
prekybos sistemų ir patvirtintų skelbimo 

19) konsoliduotos informacinės juostos 
teikėjas (KIJT) – subjektas, kuris pagal 
Direktyvos .../.../ES [naujosios FPRD] 
nuostatas įgaliotas teikti pranešimų apie šio 
reglamento 5, 6, 11 ir 12 straipsniuose 
išvardytų finansinių priemonių sandorius 
surinkimo iš reguliuojamų rinkų, 
daugiašalių prekybos sistemų, organizuotos 
prekybos sistemų ir patvirtintų skelbimo 
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subjektų bei tų pranešimų sujungimo į 
nepertraukiamą elektroninį tiesioginį 
duomenų srautą, kuriuo realiuoju laiku 
pateikiami kiekvienos finansinės 
priemonės kainos ir kiekio duomenys, 
paslaugą;

subjektų (PSS) bei tų pranešimų sujungimo 
į nepertraukiamą elektroninį tiesioginį 
duomenų srautą, kuriuo realiuoju laiku ir, 
kai tai numatyta Direktyvos .../.../ES 
[naujosios FPRD] 66 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, vėliau pateikiami kiekvienos 
finansinės priemonės kainos ir kiekio 
duomenys, paslaugą;

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valdymo organas – duomenų teikimo 
paslaugų teikėjo 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;

21) valdymo organas – investicinės 
įmonės, rinkos operatoriaus ar duomenų 
teikimo paslaugų teikėjo įmonės valdymo 
organas, atliekantis priežiūros ir valdymo 
funkcijas, turintis įgaliojimus priimti 
galutinius sprendimus ir nustatyti
investicinės įmonės, rinkos operatoriaus 
ar duomenų teikimo paslaugų teikėjo 
įmonės strategiją, tikslus bei visą veiklos 
valdymą, įskaitant asmenis, kurie 
veiksmingai vadovauja atitinkamo 
subjekto veiklai;

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valdymo organas, atliekantis 
priežiūros funkciją, – valdymo organas, 
vykdantis priežiūros funkciją ir 
prižiūrintis bei stebintis valdymo 
sprendimų priėmimą;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) vyresnioji vadovybė – asmenys, kurie 
duomenų teikimo paslaugų teikėjo 
įmonėje atlieka vykdomąsias funkcijas ir 
kurie yra atsakingi ir atskaitingi už 
kasdienį įmonės valdymą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 26 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a) sąveikumo susitarimas – sąveikumo 
susitarimas, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. .../... [ERIR] 2 straipsnio 1 dalies 
9 punkte;

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) investicinės paslaugos ir veikla –
paslaugos ir veikla, apibrėžtos Direktyvos 
[naujosios FPRD] 4 straipsnio 1 dalies 2
punkte;

27) investicinės paslaugos ir veikla –
paslaugos ir veikla, kaip apibrėžta
Direktyvos .../.../ES [naujosios FPRD] 4 
straipsnio 2 dalies 1 punkte;

Or. en
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) didmeninis energetikos produktas –
sutartys ir išvestinės finansinės priemonės,
apibrėžtos Reglamento [RERVS] 2 
straipsnio 4 dalyje;

29) didmeninis energetikos produktas –
sutartys ir išvestinės finansinės priemonės,
kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1227/20111 dėl 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo 2 straipsnio 4 dalyje;

______________
1 OL L 326, 2011 12 8, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje pateikiamos apibrėžtys 
taikomos ir Direktyvoje [naujojoje FPRD].

2. Direktyvos .../.../ES [naujosios FPRD] 4 
straipsnio 1 dalyje pateikiamos apibrėžtys 
taikomos ir šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija pagal 41 straipsnį
deleguotaisiais aktais gali priimti
priemones, kuriomis nustatomi kai kurie 1
dalyje nustatytų apibrėžčių techniniai
elementai siekiant jas pritaikyti prie rinkos 

3. Komisija pagal 41 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriais nustatomi tam tikri šio straipsnio
1 dalies 3, 3a, 7, 7a, 10–16, 18, 26a, 28 ir 
29 punktuose išdėstytų apibrėžčių 
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pokyčių. techniniai elementai siekiant jas pritaikyti 
prie rinkos pokyčių.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia tuo metu 
siūlomas pirkimo ir pardavimo kainas ir 
komercinio susidomėjimo tomis jų 
sistemose skelbiamomis akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, kainomis mastą. Šis reikalavimas 
taikomas ir informaciniams pranešimams 
apie susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos 
ir DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia tuo metu siūlomas pirkimo ir 
pardavimo kainas ir komercinio 
susidomėjimo tomis jų sistemose 
skelbiamomis akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių, kuriomis leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS, kainomis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą.
Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
įprastomis prekybos valandomis nuolat 
viešai skelbia šią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis prekybos 
sąlygomis ir nediskriminuodami 
investicinėms įmonėms, kurios pagal 13 
straipsnį privalo skelbti savo akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
tinkamomis prekybos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 13 straipsnį privalo 
skelbti savo akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
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kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių kotiruotes, 
suteikia prieigą prie sistemų, kurias jie 
naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių kotiruotes, suteikia prieigą prie 
sistemų, kurias jie naudoja pirmoje dalyje 
nurodytai informacijai viešai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS ar OPS
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

1. Kompetentingos institucijos gali 
reguliuojamoms rinkoms ir DPS 
valdančioms investicinėms įmonėms ir 
rinkos operatoriams netaikyti prievolės 
viešai skelbti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, atsižvelgdamos į rinkos 
modelį arba pavedimų rūšį ir dydį 3 dalyje 
nurodytais atvejais. Visų pirma 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
prievolės tai rinkai palyginti dideliems 
pavedimams dėl akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių ar tam tikros rūšies akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų arba kitų 
panašių finansinių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
viešai skelbia sudarytų akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
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kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS arba 
OPS, sandorių kainą, apimtį ir laiką.
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai visų tokių sandorių duomenis 
skelbia praėjus kuo mažiau laiko nuo 
sandorio sudarymo momento.

kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS, 
sandorių kainą, apimtį ir laiką.
Naudodamiesi techninėmis galimybėmis 
reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
visų tokių sandorių duomenis skelbia 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio 
sudarymo momento.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai tinkamomis prekybos 
sąlygomis ir nediskriminuodami 
investicinėms įmonėms, kurios pagal 19 
straipsnį privalo skelbti savo akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių sandorių 
duomenis, suteikia prieigą prie sistemų, 
kurias jie naudoja pirmoje dalyje nurodytai 
informacijai viešai skelbti.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
tinkamomis prekybos sąlygomis ir 
nediskriminuodami investicinėms 
įmonėms, kurios pagal 19 straipsnį privalo 
skelbti savo akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų ir kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių duomenis, suteikia 
prieigą prie sistemų, kurias jie naudoja 
pirmoje dalyje nurodytai informacijai 
viešai skelbti.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms 
leisti atsižvelgiant į sandorių rūšį ir dydį 
numatyti tų sandorių duomenų skelbimo 

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė reguliuojamoms rinkoms 
leisti atsižvelgiant į sandorių rūšį ir dydį 
numatyti tų sandorių duomenų skelbimo 
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atidėjimą. Visų pirma kompetentingos 
institucijos gali leisti atidėti akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių, kurie tai rinkai yra 
palyginti dideli, duomenų skelbimą.
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai privalo gauti išankstinį 
kompetentingos institucijos sutikimą dėl 
siūlomų sandorio duomenų skelbimo 
atidėjimo priemonių ir aiškiai informuoja 
rinkos dalyvius ir visuomenę apie šias 
priemones. EVPRI stebi, kaip taikomos 
šios atidėto prekybos duomenų skelbimo 
priemonės ir Komisijai teikia metinę jų 
praktinio taikymo ataskaitą.

atidėjimą. Visų pirma kompetentingos 
institucijos gali leisti atidėti akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ar kitų 
panašių finansinių priemonių arba tam 
tikros klasės akcijų, depozitoriumo 
pakvitavimų, biržoje kotiruojamų fondų, 
sertifikatų arba kitų panašių finansinių 
priemonių sandorių, kurie tai rinkai yra 
palyginti dideli, duomenų skelbimą.
Reguliuojamos rinkos ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
privalo gauti išankstinį kompetentingos 
institucijos sutikimą dėl siūlomų sandorio 
duomenų skelbimo atidėjimo priemonių ir 
aiškiai informuoja rinkos dalyvius ir 
visuomenę apie šias priemones. EVPRI 
stebi, kaip taikomos šios atidėto prekybos 
duomenų skelbimo priemonės ir Komisijai 
teikia metinę jų praktinio taikymo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvienos susijusios klasės finansinių 
priemonių duomenys, kuriuos 
reguliuojamos rinkos, investicinės įmonės, 
įskaitant finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, ir DPS ar OPS
valdančios investicinės įmonės ir 
reguliuojamos rinkos turi įtraukti į viešai 
skelbtiną informaciją;

a) kiekvienos susijusios klasės finansinių 
priemonių duomenys, kuriuos 
reguliuojamos rinkos, investicinės įmonės, 
įskaitant finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, ir DPS valdančios 
investicinės įmonės ir reguliuojamos rinkos 
turi įtraukti į viešai skelbtiną informaciją;

Or. en
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Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis reguliuojamai rinkai, investicinei 
įmonei, įskaitant finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS ar OPS
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 
ar akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ar 
kitų susijusių panašių finansinių priemonių 
rūšies – leidžiama atidėti.

b) kiekvienos susijusios klasės finansinėms 
priemonėms taikomos sąlygos, kuriomis 
reguliuojamai rinkai, investicinei įmonei, 
įskaitant finansinį tarpininką, nuolat 
vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS 
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 
ar akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, 
biržoje kotiruojamų fondų, sertifikatų ar 
kitų susijusių panašių finansinių priemonių 
rūšies – leidžiama atidėti.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) rinkos modelį; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) prekybos tam tikru produktu veiklos 
ypatumus;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kiekvienos susijusios klasės 
finansinėms priemonėms taikomos sąlygos, 
kuriomis reguliuojamai rinkai, investicinei 
įmonei, įskaitant finansinį tarpininką, 
nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS ar OPS 
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 
ar obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti ir (arba) nenurodyti 
sandorio apimties.

b) kiekvienos susijusios klasės finansinėms 
priemonėms taikomos sąlygos, kuriomis 
reguliuojamai rinkai, investicinei įmonei, 
įskaitant finansinį tarpininką, nuolat 
vykdantį klientų pavedimus iš savo 
nuosavo finansinio turto, arba DPS ar OPS 
valdančiai investicinei įmonei ar rinkos 
operatoriui leidžiama atidėti sandorių 
duomenų skelbimą, ir kriterijai, pagal 
kuriuos sprendžiama, kurių sandorių 
duomenų skelbimą – dėl sandorio dydžio 
ar obligacijų, struktūrizuotų finansinių 
produktų, apyvartinių taršos leidimų ar 
išvestinių finansinių priemonių rūšies –
leidžiama atidėti.

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Reguliuojamos rinkos, DPS ir, 
atitinkamais atvejais, OPS suteikia 
galimybę visuomenei tinkamomis prekybos 
sąlygomis susipažinti su vadovaujantis 3–
10 straipsniais skelbiama informacija.
Praėjus 15 minučių po sandorio 
paskelbimo informacija galima naudotis 
nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
-13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-13a straipsnis
Prievolė vykdyti nebiržinę prekybą per 

finansinius tarpininkus, nuolat 
vykdančius klientų pavedimus iš savo 

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

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus dėl akcijų, 
depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 
kotiruojamų fondų, sertifikatų ir kitų 
panašių finansinių priemonių iš savo 
nuosavo finansinio turto, viešai skelbia tų 
akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržoje 

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

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

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Likvidumo požiūriu labiausiai susijusios 
rinkos kompetentinga institucija, kaip 
nustatyta 23 straipsnyje, atsižvelgdama į 
rinkoje įvykdytų pavedimų dėl kiekvienos 
akcijos, depozitoriumo pakvitavimo, 
biržoje kotiruojamo fondo, sertifikato ar 
kitos panašios finansinės priemonės vertės 
aritmetinį vidurkį, ne rečiau kaip kartą per 
metus nustato, prie kurios klasės ta 
finansinė priemonė priskiriama. Ši 
informacija viešai skelbiama visiems 
rinkos dalyviams.

6. Likvidumo požiūriu labiausiai susijusios 
rinkos kompetentinga institucija, kaip 
nustatyta 23 straipsnyje, atsižvelgdama į 
rinkoje įvykdytų pavedimų dėl kiekvienos 
akcijos, depozitoriumo pakvitavimo, 
biržoje kotiruojamo fondo, sertifikato ar 
kitos panašios finansinės priemonės vertės 
aritmetinį vidurkį, ne rečiau kaip kartą per 
metus nustato, prie kurios klasės ta 
finansinė priemonė priskiriama. Ši 
informacija viešai skelbiama visiems 
rinkos dalyviams ir perduodama EVPRI, 
kuri informaciją paskelbia savo interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

________________
* OL prašome įrašyti datą: 24 mėnesiams 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki
...*.
_____________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Ne vėliau kaip ...* EVPRI Komisijai 
pateikia šio straipsnio veikimo ataskaitą, 
įskaitant tai, ar sandorių, kuriuos gauna ir 
kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos, ataskaitų turinys ir forma 
suteikia galimybę nevaržomai stebėti 
investicinių įmonių veiklą pagal 21 
straipsnį. Komisija gali imtis veiksmų ir 
siūlyti pakeitimus, įskaitant galimybę 
sandorių duomenis perduoti EVPRI 
nurodytai sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms susipažinti su visa pagal šį 
straipsnį pateikiama informacija. Komisija 
EVPRI ataskaitą perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
_____________
* OL prašome įrašyti datą: 24 mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vadovaudamasi 42 straipsnyje nurodyta
tvarka, Komisija gali priimti sprendimus, 
kuriais nustatoma, kad trečiosios šalies 
teisine ir priežiūros sistema užtikrinama, 
kad toje trečiojoje šalyje leidimą gavusi 
prekybos vieta atitinka teisiškai privalomus 
reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai dėl šio 
reglamento, Direktyvos [naujosios FPRD] 
ir Reglamento [naujojo PRR] prekybos 
vietoms taikomiems 1 dalies a–c punktuose 
nurodytiems reikalavimams, ir kurių 
atžvilgiu toje trečiojoje šalyje taikomos 
veiksmingos priežiūros ir vykdymo 
užtikrinimo priemonės.

4. Vadovaudamasi 42 straipsnio 2 dalyje
nurodyta nagrinėjimo procedūra, 
Komisija gali priimti sprendimus, kuriais 
nustatoma, kad trečiosios šalies teisine ir 
priežiūros sistema užtikrinama, kad toje 
trečiojoje šalyje leidimą gavusi prekybos 
vieta atitinka teisiškai privalomus 
reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai dėl šio 
reglamento, Direktyvos .../.../ES [naujosios 
FPRD] ir Reglamento (ES) Nr. .../...
[naujojo Piktnaudžiavimo rinka 
reglamento (PRR)] prekybos vietoms 
taikomiems šio straipsnio 1 dalies a, b ir c
punktuose nurodytiems reikalavimams, ir 
kurių atžvilgiu toje trečiojoje šalyje 
taikomos veiksmingos priežiūros ir 
vykdymo užtikrinimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
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...*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.
_____________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo
standartų projektą, kuriame nustatoma:

EVPRI parengia techninių reguliavimo
standartų projektą, kuriame nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai
vadovaujantis Reglamento 1095/2010 15 
straipsniu patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo
standartus.

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

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Gavusi pirmoje pastraipoje nurodytą 
pranešimą EVPRI paskelbia kvietimą 
teikti pasiūlymus dėl prekybos tomis 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 24 
straipsnio 1 dalyje nurodytose vietose.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. EVPRI, vadovaudamasi 1 dalies 
nuostatomis, Komisijai pateikia naują 
techninių reguliavimo standartų projektą, 
kad būtų galima, iš esmės pasikeitus 2 
dalyje nustatytiems kriterijams, iš dalies 
keisti esamus techninius reguliavimo
standartus, sustabdyti jų galiojimą arba 
juos atšaukti. Tam tikrais atvejais EVPRI 
gali prieš tai pasitarti su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis.
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis Reglamento (ES) Nr.
1095/2010 10-14 straipsniais iš dalies 
keisti esamus techninius reguliavimo
standartus, sustabdyti jų galiojimą arba 
juos atšaukti.

Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo
standartų projektus, kuriuose nustatomi 2 
dalies b punkte nurodyti kriterijai.

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

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.
______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui.

4. Kai atliekami perleidžiamųjų vertybinių 
popierių ir pinigų rinkos priemonių 
sandoriai, su prekybos vieta susijusi 
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
PSŠ suteikti prieigą prie prekybos vietos 
tik jeigu suteikta prieiga keltų grėsmę 
sklandžiam ar tvarkingam rinkų veikimui.
Kai atliekami kitų finansinių priemonių 
sandoriai, PSŠ prieiga prie prekybos 
vietos suteikiama tik tuo atveju, jei tokiai 
prieigai nebūtinas sąveikumas ir dėl 
prieigos nekyla grėsmė sklandžiam ir 



PR\895737LT.doc 39/56 PE485.888v01-00

LT

tvarkingam rinkų veikimui, visų pirma dėl 
likvidumo susiskaidymo, o prekybos vieta 
yra įdiegusi tinkamą tokio susiskaidymo 
prevencijos mechanizmą.

Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas.

4a. Jeigu kompetentinga institucija atsisako 
suteikti prieigą, per du mėnesius nuo 2 
dalyje nurodyto prašymo gavimo ji 
paskelbia atitinkamą sprendimą ir pateikia 
išsamias tokio sprendimo priežastis 
prekybos vietai ir PSŠ, įskaitant įrodymus, 
kuriais tas sprendimas pagrįstas.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nustatoma likvidumo susiskaidymo 
sąvoka. Šiuose techninių reguliavimo 
standartų projektuose kiek įmanoma 
atsižvelgiama į techninius reguliavimo 
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standartus, kuriuos pagal Reglamento 
(ES) Nr. .../... [ERIR] 5a straipsnį priima 
Komisija.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia iki 
...*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.
______________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 
1095/2010 9 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis, EVPRI stebi investicinius 
produktus, įskaitant struktūrizuotus 
indėlius, ir finansines priemones, kurie 
pateikiami į rinką, platinami arba 
parduodami Sąjungoje, taip pat gali 
bendradarbiaudama su kompetentingomis 
institucijomis savo iniciatyva ištirti naujus 
investicinius produktus arba naujas 
finansines priemones prieš juos (jas) 
pateikiant į rinką, platinant arba 
parduodant Sąjungoje.

Or. en
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) tam tikrų investicinių produktų, 
įskaitant struktūrizuotus indėlius,
finansinių priemonių arba tam tikrų 
savybių turinčių finansinių priemonių 
rinkodarą, platinimą arba pardavimą; arba

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos teisės aktuose nustatytais ir
atitinkamai finansinei priemonei ar veiklai 
taikytinais reikalavimais nepašalinama ši 
grėsmė;

b) Sąjungos teisės aktuose nustatytais ir
atitinkamam investiciniam produktui,
finansinei priemonei ar veiklai taikytinais
reguliavimo reikalavimais nepašalinama ši 
grėsmė;

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tenkinamos pirmoje pastraipoje 
išdėstytos sąlygos, EVPRI gali 
vadovaudamosi atsargumo principu 
nustatyti 1 dalyje nurodytą draudimą arba 
apribojimą prieš investicinio produkto ar 
finansinės priemonės pateikimą į rinką 
arba pardavimą klientams.

Or. en
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Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prieš priimdama sprendimą pagal 1 
dalį EVPRI gali iš anksto pranešti apie 
savo ketinimą uždrausti arba apriboti 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės naudojimą, kol per nustatytą 
laikotarpį nebus atlikti tam tikri šio 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės savybių pakeitimai.

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. EVPRI periodiškai, bet ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius persvarsto pagal 1 
dalį nuostatas pradėtą taikyti draudimą ar 
apribojimą. Jeigu praėjus tam trijų mėnesių 
laikotarpiui šis draudimas ar apribojimas 
neatnaujinamas, jo galiojimo laikas 
baigiasi.

6. EVPRI periodiškai, bet ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius persvarsto pagal 1 
dalį nuostatas pradėtą taikyti draudimą ar 
apribojimą. Jei draudimas ar apribojimas 
nustatytas siekiant apsaugoti 
investuotojus, EVPRI kasmet persvarsto šį 
draudimą ar apribojimą. Jeigu praėjus tam 
trijų mėnesių arba metų laikotarpiui šis 
draudimas ar apribojimas neatnaujinamas, 
jo galiojimo laikas baigiasi.

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
EVPRI turi atsižvelgti vertindama 
investuotojų apsaugai ar tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui ir 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui kylančias grėsmes, 
nurodytas 2 dalies a punkte.

8. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 41 
straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
EVPRI turi atsižvelgti vertindama 
investuotojų apsaugai ar tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui ir 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui kylančias grėsmes, 
nurodytas 2 dalies a punkte. Tais 
deleguotaisiais aktais užtikrinama, kad 
EVPRI esant reikalui galėtų veikti 
vadovaudamasi atsargumo principu ir jai 
nereikėtų prieš imantis veiksmų laukti, 
kol atitinkamas produktas ar finansinė 
priemonė bus pateiktas (–a) į rinką arba 
kol bus įgyvendinta atitinkamo pobūdžio 
veikla ar praktika.

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Kompetentingo institucijos stebi 
investicinius produktus, įskaitant 
struktūrizuotus indėlius, ir finansines 
priemones, kurie pateikiami į rinką, 
platinami arba parduodami atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje arba iš jos 
teritorijos, be to, jos gali savo iniciatyva 
ištirti naujus investicinius produktus arba 
naujas finansines priemones prieš juos 
(jas) pateikiant į rinką, platinant arba 
parduodant tos valstybės narės teritorijoje 
arba iš jos teritorijos.

Or. en
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Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikrų iš valstybės narės rinkos arba 
į ją patenkančių finansinių priemonių arba 
tam tikrų savybių turinčių finansinių 
priemonių rinkodarą, platinimą arba 
pardavimą; arba

a) tam tikrų investicinių produktų, 
įskaitant struktūrizuotus indėlius,
finansinių priemonių arba tam tikrų 
savybių turinčių finansinių priemonių 
rinkodarą, platinimą arba pardavimą; arba

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) esamų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų ir atitinkamai finansinei 
priemonei ar veiklai arba įprastai praktikai 
taikytinų reikalavimų nepakanka a punkte 
nurodytai rizikai pašalinti, ir to nepavyktų 
padaryti griežtesnėmis priežiūros ir esamų 
reikalavimų vykdymo užtikrinimo 
priemonėmis;

b) esamų Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
ir atitinkamam investiciniam produktui,
finansinei priemonei ar veiklai arba įprastai 
praktikai taikytinų reguliavimo reikalavimų 
nepakanka a punkte nurodytai rizikai 
pašalinti, ir to nepavyktų padaryti 
griežtesnėmis priežiūros ir esamų 
reikalavimų vykdymo užtikrinimo 
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priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tenkinamos pirmoje pastraipoje 
išdėstytos sąlygos, kompetentinga 
institucija gali vadovaudamosi atsargumo 
principu draudimą arba apribojimą prieš 
investicinio produkto ar finansinės 
priemonės pateikimą į rinką, platinimą 
arba pardavimą klientams.

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš nustatydama draudimą arba 
apribojimą pagal 1 dalį kompetentinga 
institucija gali iš anksto pranešti apie savo 
ketinimą uždrausti arba apriboti 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės naudojimą, kol per nustatytą 
laikotarpį nebus atlikti tam tikri šio 
investicinio produkto arba finansinės 
priemonės savybių pakeitimai.

Or. en

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kompetentinga institucija nenustato
šiame straipsnyje numatyto draudimo ar 
apribojimo, kol, likus ne mažiau kaip
savaitei iki numatomų veiksmų, raštu 
neinformuos visų kitų kompetentingų 
institucijų ir EVPRI apie:

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis 
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
EVPRI turi atsižvelgti, vertindama 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui kylančią grėsmę, įskaitant 
grėsmę, susijusią su susitarimais dėl fizinių 
biržos prekių pristatymo, ir grėsmę visos 
Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui, kaip nurodyta 2 dalies a 
punkte. Nustatant šiuos kriterijus ir 
veiksnius atsižvelgiama į techninių 
reguliavimo standartų projektus, 
parengtus pagal Direktyvos .../.../ES 
[naujosios FPRD] 59 straipsnio 3 dalį, ir 
skirtingai traktuojamos aplinkybės, 
kuriomis EVPRI imasi veiksmų dėl 
kompetentingos institucijos neveiklumo, ir 
aplinkybės, kuriomis EVPRI reaguoja į 
papildomą riziką, kurios kompetentinga
institucija negali pašalinti pagal 
Direktyvos .../.../ES [naujosios FPRD] 71 
straipsnio 2 dalies i punktą ir 72 
straipsnio 1 dalies f ir g punktus.

Or. en
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Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Trečiosios šalies įmonė gali teikti 
paslaugas, išvardytas Direktyvos .../.../ES
[naujosios FPRD] 30 straipsnyje, 
tinkamoms sandorio šalims ir 
profesionaliems klientams, kaip apibrėžta 
Direktyvos .../.../ES [naujosios FPRD] II 
priedo I skirsnyje, įsisteigusioms (–iems)
Sąjungoje, neįsteigdama filialo, tik jei ji 
registruota trečiųjų šalių įmonių registre, 
kurį vadovaudamasi 37 straipsniu tvarko 
EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. EVPRI parengia techninių reguliavimo
standartų projektus, kuriuose nurodoma 
informacija, kurią paraišką teikianti 
trečiosios šalies įmonė pagal 3 dalį pateikia 
EVPRI savo įregistravimo paraiškoje, ir 
informacijos, kuri turi būti pateikta pagal 4 
dalį, forma.

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai
reguliavimo standartai priimami laikantis 

EVPRI tuos techninius reguliavimo
standartus Komisijai pateikia iki ...*.
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Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsnių.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.
____________
* OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija gali priimti sprendimą dėl 
trečiosios šalies pagal 42 straipsnio 2 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, jei 
tos trečiosios šalies teisine ir priežiūros 
sistemomis užtikrinama, kad įmonė, kuriai 
toje trečiojoje šalyje išduotas leidimas, 
atitiktų teisiškai įpareigojančius 
reikalavimus, kurių poveikis lygiavertis 
reikalavimų, išdėstytų Direktyvoje .../.../ES
[FPRD], šiame reglamente ir Direktyvoje 
2006/49/EB bei jų įgyvendinimo 
priemonėse, poveikiui, taip pat kad ta 
trečioji šalis yra numačiusi lygiavertį 
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lygiavertį abipusį investicinėms įmonėms, 
kurioms išduotas leidimas pagal šią 
direktyvą, taikomos rizikos ribojimo 
sistemos pripažinimą.

abipusį investicinėms įmonėms, kurioms 
išduotas leidimas pagal šią direktyvą, 
taikomos rizikos ribojimo sistemos 
pripažinimą.

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
suteikiami neribotam laikui nuo 41 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

2. Įgaliojimai priimti 2 straipsnio 3 dalyje, 
4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 
dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje, 12 
straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 7 dalyje, 
14 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 16 straipsnio 3 
dalyje, 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 19 
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straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 3 dalyje, 
28 straipsnio 6 dalyje, 29 straipsnio 6 
dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 31 
straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje 
bei 35 straipsnio 10 dalyje nurodytus
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali
bet kuriuo metu panaikinti įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis
neturi poveikio jau galiojantiems 
deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba bet 
kuriuo metu gali atšaukti 2 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 2 
dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 
2 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje, 12 
straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 7 dalyje, 
14 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 16 straipsnio 3 
dalyje, 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 19 
straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 3 dalyje, 
28 straipsnio 6 dalyje, 29 straipsnio 6 
dalyje, 30 straipsnio 3 dalyje, 31 
straipsnio 8 dalyje, 32 straipsnio 6 dalyje 
bei 35 straipsnio 10 dalyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime
nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis
įsigalioja kitą dieną po sprendimo
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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 neišreiškia
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneša
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

5. 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 90
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimant 24, 26 ir 37 straipsnyje 
numatytus įgyvendinimo aktus, Komisijai
pradeda Komisijos sprendimu 
2001/528/EB įsteigtas Europos vertybinių 
popierių komitetas. Tas komitetas – tai
komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

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

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ne vėliau kaip ...* Komisija, pasitarusi 
su EVPRI, Tarybai ir Europos Parlamentui 
pateikia 23 straipsnio veikimo, įskaitant tai, 
ar pranešimų apie sandorius, kuriuos gauna 
ir kuriomis keičiasi kompetentingos 
institucijos, turinys ir forma suteikia 
galimybę nevaržomai stebėti investicinių 
įmonių veiklą pagal 23 straipsnio 1 dalį, 
ataskaitą. Komisija gali teikti atitinkamus 
pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl 
galimybės teikti sandorių ataskaitas EVPRI
nustatytai sistemai, o ne kompetentingoms 
institucijoms, nes tai suteiktų galimybę 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms susipažinti su visa pagal šį 
straipsnį pateikiama informacija.

______________
* OL prašome įrašyti datą: 42 mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Trečiųjų šalių finansų įstaigos gali teikti 
paslaugas ir vykdyti veiklą valstybėse 
narėse pagal nacionalinę tvarką ne ilgiau 
kaip vienus metus po to, kai Komisija 
priima sprendimą dėl atitinkamos 
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trečiosios šalies pagal Direktyvos .../.../ES 
[naujosios FPRD] 41 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

______________
* OL prašome įrašyti datą: 18 mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

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, nes pranešėjas 
siekia, kad būtų pašalintos visos reguliavimo sistemos spragos ir neliktų nereguliuojamų 
rinkos segmentų.

Nors FPRD I buvo išskirtos trys organizuoto pavedimų vykdymo vietos – pirmiau minėtos 
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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. Be to, pranešėjas siūlo aiškiau apibrėžti dvišales ir daugiašales sistemas, kad būtų 
aiškiai atskirta dvišalė ir daugiašalė prekyba ir kad būtų užtikrintas deramų taisyklių taikymas 
rinkos dalyviams.

Pranešėjas atkreipia dėmesį į nuostatas dėl prieigos prie rinkos infrastruktūros. Jis mano, 
kad tokia prieiga galėtų sukelti su likvidumo susiskaidymu arba sąveikumu susijusių 
problemų ir kad priežiūros institucijos turi turėti galimybę įsikišti šių problemų atsiradimo 
prevencijos tikslais, kaip pripažinta ERIR.

Pagal pasiūlymą dėl FPRD skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimai turi būti 
taip pat taikomi į akcijas panašiems produktams ir ne akcijoms. Kadangi pranešėjas palaiko 
skaidrumą didinančias priemones, jis remia šią poziciją, tik suderindamas ją su galimybe 
taikyti išimtį ne akcijoms. Į Komisijos pasiūlymą dėl prievolių, susijusių su kompetentingoms 
institucijoms teikiamų pranešimų apie sandorius reikalavimu, įtraukta nauja RR, DPS ir 
OPS prievolė saugoti pavedimų duomenis taip, kad priežiūros institucijos galėtų susipažinti su 
jais ne mažiau kaip 5 metus. Pranešėjas palankiai vertina šiuos pasiūlymus.

Anot Komisijos, kompetentingos institucijos galėtų derindamos veiksmus su EVPRI nustatyti 
nuolatinius finansinių produktų, veiklos ar praktikos draudimus arba apribojimus. Be 
to, EVPRI galėtų laikinai uždrausti ar apriboti produktus, praktiką ir paslaugas. 
Pranešėjas abejoja, ar galimybės vien ex post uždrausti produktus ar paslaugas pakanka, kad 
būtų užtikrintas finansų rinkos stabilumas ir investuotojų apsauga, todėl jis siūlo dvi 
papildomas nuostatas. Pirma, EVPRI ir kompetentingos institucijos turėtų stebėti ne tik 
finansines priemones, bet ir kitus investicinius produktus, įskaitant struktūrizuotus indėlius.  
Antra, EVPRI ir kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę ne tik uždrausti ar apriboti 
jau pateiktų į rinką produktų naudojimą, bet ir vadovaudamosi atsargumo principu nustatyti 
draudimus arba apribojimus prieš investicinio produkto ar finansinės priemonės pateikimą į 
rinką. Be to, EVPRI ir kompetentingos institucijos turėtų iš anksto pranešti apie savo ketinimą 
vadovaujantis atsargumo principu uždrausti arba apriboti investicinio produkto ar finansinės 
priemonės naudojimą, kad per tam tikrą laikotarpį būtų galima atlikti atitinkamo produkto 
arba priemonės pakeitimus.

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


