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Pakeitimas 6
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti 
kuo platesnė, kiek tai yra būtina 
prevencinei reguliavimo sistemai sukurti. 
Rengiant ir nustatant lyginamuosius 
indeksus veikiama savo nuožiūra ir 
savaime kyla tam tikrų rūšių interesų 
konfliktų, o tai reiškia, kad atsiranda 
galimybių ir paskatų manipuliuoti tais 
lyginamaisiais indeksais. Šie rizikos 
veiksniai būdingi visiems lyginamiesiems 
indeksams, todėl jiems visiems reikėtų
taikyti tinkamus valdymo ir kontrolės 
reikalavimus. Kadangi lyginamojo indekso 
pažeidžiamumas ir svarba ilgainiui kinta, 
reglamentuojant tik šiuo metu svarbius ar 
pažeidžiamus indeksus nebūtų pašalinta 
rizika, kurią bet kuris lyginamasis indeksas 
gali kelti ateityje. Visų pirma gali būti taip, 
kad šiuo metu ne taip plačiai naudojami 
lyginamieji indeksai bus plačiai naudojami 
ateityje, taigi net menkiausias 
manipuliavimas jais gali turėti didelį 
poveikį;

(8) šio reglamento taikymo sritis turėtų būti 
kuo platesnė, kiek tai yra būtina 
prevencinei reguliavimo sistemai sukurti. 
Rengiant ir nustatant lyginamuosius 
indeksus veikiama savo nuožiūra ir 
savaime kyla tam tikrų rūšių interesų 
konfliktų, o tai reiškia, kad atsiranda 
galimybių ir paskatų manipuliuoti tais 
lyginamaisiais indeksais. Šie rizikos 
veiksniai būdingi visiems lyginamiesiems 
indeksams, tačiau jų pasireiškimo lygis 
labai priklauso nuo naudojamų pradinių 
duomenų. Lyginamiesiems indeksams 
turėtų būti galima taikyti valdymo ir 
kontrolės reikalavimus, tačiau 
proporcingumas turi būti išlaikytas. 
Kadangi lyginamojo indekso 
pažeidžiamumas ir svarba ilgainiui kinta, 
reglamentuojant tik šiuo metu svarbius ar 
pažeidžiamus indeksus nebūtų pašalinta 
rizika, kurią bet kuris lyginamasis indeksas 
gali kelti ateityje. Visų pirma gali būti taip, 
kad šiuo metu ne taip plačiai naudojami 
lyginamieji indeksai bus plačiai naudojami 
ateityje, taigi net menkiausias 
manipuliavimas jais gali turėti didelį 
poveikį;

Or. de

Pakeitimas 7
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) itin svarbus veiksnys nustatant šio 
reglamento taikymo sritį turėtų būti tai, ar 
nuo lyginamojo indekso išvesties vertės
priklauso finansinės priemonės ar 
finansinės sutarties vertė arba investicinio 
fondo rezultatų vertinimas. Taigi taikymo 
sritis neturėtų priklausyti nuo pradinių 
duomenų pobūdžio. Todėl į taikymo sritį 
turėtų būti įtraukti lyginamieji indeksai, 
apskaičiuoti remiantis tiek ekonominiais 
pradiniais duomenimis, tokiais kaip 
akcijų kainos, tiek neekonominėmis 
vertėmis ar skaičiais, tokiais kaip oro 
sąlygų parametrai. Ši sistema turėtų apimti 
su tokia rizika susijusius lyginamuosius 
indeksus ir joje taip pat turėtų būti 
numatytas proporcingas atsakas į riziką, 
kurią kelia įvairūs lyginamieji indeksai. 
Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems lyginamiesiems indeksams, 
naudojamiems finansinių priemonių, 
kurios yra įtrauktos į prekybos sąrašus 
arba kuriomis prekiaujama 
reguliuojamose prekybos vietose, kainai 
nustatyti;

(9) itin svarbus veiksnys nustatant šio 
reglamento taikymo sritį turėtų būti tai, ar 
galima manipuliuoti lyginamojo indekso 
išvesties verte, nuo kurios priklauso 
finansinės priemonės ar finansinės sutarties 
vertė arba investicinio fondo rezultatų 
vertinimas. Taigi taikymo sritis turėtų
priklausyti nuo pradinių duomenų 
pobūdžio. Ši sistema turėtų apimti su tokia 
rizika susijusius lyginamuosius indeksus ir 
joje taip pat turėtų būti numatytas 
proporcingas atsakas į riziką, kurią kelia 
įvairūs lyginamieji indeksai. Todėl šis 
reglamentas turėtų būti taikomas visiems 
lyginamiesiems indeksams, naudojamiems 
finansinių priemonių kainai nustatyti. Dėl 
biržos prekių lyginamųjų indeksų turėtų 
būti atsižvelgiama į 2012 m. spalio 5 d. 
IOSCO (Tarptautinės vertybinių popierių 
komisijų organizacijos) Naftos kainas 
nurodančių agentūrų priežiūros principus 
(angl. Principles for Oil Price Reporting 
Agencies) ir IOSCO atlikto šių principų 
persvarstymo rezultatus, kurie turėtų būti 
paskelbti 2014 m. gegužės ar birželio 
mėn.;

Or. de

Pakeitimas 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kadangi fizinės biržos prekės 
pasižymi unikaliomis savybėmis, į kurias 
turi būti atsižvelgta siekiant išvengti biržos 
prekių lyginamųjų indeksų teisingumo 
pažeidimo ir užtikrinti esamą skaidrumą 
biržos prekių rinkoje. Atitinkamai, šio 
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reglamento III priede atsispindi principai, 
kuriuos biržos prekių lyginamiesiems 
indeksams nustatė Tarptautinė vertybinių 
popierių komisijų organizacija (IOSCO),
Tarptautinė energetikos agentūra ir 
Tarptautinis energetikos forumas ir kurie
specialiai parengti tam, kad būtų taikomi 
biržos prekių lyginamiesiems indeksams 
pagal šį reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Fizinės biržos prekės turi tik joms būdingų savybių, į kurias turi būti atsižvelgta 
reglamentuojant šias prekes.

Pakeitimas 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) lyginamųjų indeksų teisingumas ir 
tikslumas priklauso nuo duomenų teikėjų 
teikiamų pradinių duomenų teisingumo ir 
tikslumo. Labai svarbu, kad duomenų 
teikėjų įpareigojimai šių pradinių 
duomenų atžvilgiu būtų aiškiai nustatyti, 
kad jais būtų galima kliautis ir kad jie 
derėtų su lyginamojo indekso 
administratoriaus kontrolės priemonėmis 
bei metodika. Todėl būtina, kad
lyginamojo indekso administratorius 
parengtų elgesio kodeksą, kuriame 
nustatytų šiuos reikalavimus, ir kad
duomenų teikėjai būtų saistomi to elgesio 
kodekso;

(26) lyginamųjų indeksų teisingumas ir 
tikslumas priklauso nuo duomenų teikėjų 
teikiamų pradinių duomenų teisingumo ir 
tikslumo. Labai svarbu, kad duomenų 
teikėjais būtų galima kliautis ir kad jie 
derėtų su lyginamojo indekso 
administratoriaus kontrolės priemonėmis 
bei metodika. Todėl lyginamojo indekso
administratoriai turėtų parengti elgesio 
kodeksą, kuriame nustatytų šiuos 
reikalavimus, ir kad, kiek tai praktiškai 
įmanoma, duomenų teikėjų būtų 
reikalaujama pasirašyti privalomą elgesio
kodeksą, atsižvelgiant į tai, kad ne visi 
duomenų teikėjai yra Sąjungoje, tačiau jų 
gali prireikti norint nustatyti tikslų 
lyginamąjį indeksą. Kai parašo negalima 
gauti, tolesnis duomenų teikimas iš 
duomenų teikėjų po to, kai 
administratorius jiems praneša apie 
elgesio kodeksą, yra įrodymas apie 
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teisiškai privalomą dalyvaujančių šalių 
susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 10
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) kai akivaizdu, kad pirmiau minėtų 
nuostatų įvykdyti neįmanoma, turint 
omenyje tai, kad ne visi duomenų teikėjai 
yra įsisteigę Sąjungoje, bet jų duomenys 
galėtų būti esminiai tam tikram 
lyginamajam indeksui, atitinkami 
duomenų teikėjai, susipažinę su elgesio 
kodeksu, taikomu duomenų teikimo 
administratoriui procesui, gali toliau teikti 
duomenis tam lyginamajam indeksui. 
Tokiu atveju administratorius turi būti 
teisiškai atsakingas už duomenų, 
naudojamų lyginamajam indeksui 
parengti, kokybę;  

Or. pt

Pakeitimas 11
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) daug lyginamųjų indeksų nustatomi 
remiantis pradiniais duomenimis, 
gaunamais iš reguliuojamų prekybos vietų, 
energijos biržų ir apyvartinių taršos 
leidimų aukcionų. Šioms vietoms taikomas 

(27) daug lyginamųjų indeksų nustatomi 
remiantis pradiniais duomenimis, 
gaunamais iš reguliuojamų prekybos vietų, 
energijos biržų ir apyvartinių taršos 
leidimų aukcionų. Šioms vietoms taikomas 
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reguliavimas ir priežiūra, kuriais 
užtikrinamas pradinių duomenų 
teisingumas, numatomi valdymo 
reikalavimai ir pranešimo apie pažeidimus 
procedūros. Todėl šiems lyginamiesiems 
indeksams netaikomi tam tikri 
įpareigojimai, kad būtų išvengta dvigubo 
reglamentavimo, ir atsižvelgiant į tai, kad 
jų priežiūra užtikrinamas naudojamų
pradinių duomenų teisingumas;

reguliavimas ir priežiūra, kuriais 
užtikrinamas pradinių duomenų 
teisingumas, numatomi valdymo 
reikalavimai ir pranešimo apie pažeidimus 
procedūros. Todėl, jeigu jie yra gaunami 
iš vietų, kurioms taikomi skaidrumo po 
sandorio sudarymo reikalavimai, įskaitant 
trečiosios šalies rinką, kuri laikoma 
lygiaverte reguliuojamai rinkai 
Sąjungoje, šiems lyginamiesiems 
indeksams netaikomi tam tikri 
įpareigojimai, kad būtų išvengta dvigubo 
reglamentavimo, ir atsižvelgiant į tai, kad 
jų priežiūra užtikrinamas naudojamų 
pradinių duomenų teisingumas;

Or. en

Pakeitimas 12
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir 
įvairių lyginamųjų indeksų sektorių 
charakteristikos ir trūkumai yra skirtingi ir 
jie susiję su nevienoda rizika. Šio 
reglamento nuostatos turėtų būti 
papildomai patikslintos tam tikrų sektorių 
ir tam tikrų rūšių lyginamiesiems 
indeksams. Tarpbankinių palūkanų normų 
lyginamieji indeksai yra lyginamieji 
indeksai, kurie įgyvendinant pinigų politiką 
atlieka svarbų vaidmenį, todėl būtina šiame 
reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos 
būtų taikomos šiems lyginamiesiems 
indeksams. Biržos prekių lyginamieji 
indeksai yra plačiai naudojami ir turi 
sektoriui būdingų charakteristikų, todėl 
būtina šiame reglamente nustatyti, kaip 
šios nuostatos būtų taikomos šiems 

(29) įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir 
įvairių lyginamųjų indeksų sektorių 
charakteristikos ir trūkumai yra skirtingi ir 
jie susiję su nevienoda rizika. Šio 
reglamento nuostatos turėtų būti 
papildomai patikslintos tam tikrų sektorių 
ir tam tikrų rūšių lyginamiesiems 
indeksams. Tarpbankinių palūkanų normų 
lyginamieji indeksai yra lyginamieji 
indeksai, kurie įgyvendinant pinigų politiką 
atlieka svarbų vaidmenį, todėl būtina šiame 
reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos 
būtų taikomos šiems lyginamiesiems 
indeksams. Biržos prekių lyginamieji 
indeksai yra plačiai naudojami ir turi 
sektoriui būdingų charakteristikų, todėl 
būtina šiame reglamente nustatyti, kaip 
šios nuostatos būtų taikomos šiems 
lyginamiesiems indeksams. Tarpbankinių 
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lyginamiesiems indeksams; palūkanų normų lyginamiesiems 
indeksams, biržos prekių lyginamiesiems 
indeksams ir valiutos kursų 
lyginamiesiems indeksams turėtų būti 
taikoma tiesioginė EVPRI priežiūra, 
bendradarbiaujant su Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra (angl. ACER), kai tai susiję su 
energijos kainų nustatymo lyginamaisiais 
indeksais;

Or. en

Pakeitimas 13
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir 
įvairių lyginamųjų indeksų sektorių 
charakteristikos ir trūkumai yra skirtingi ir 
jie susiję su nevienoda rizika. Šio 
reglamento nuostatos turėtų būti 
papildomai patikslintos tam tikrų sektorių 
ir tam tikrų rūšių lyginamiesiems 
indeksams. Tarpbankinių palūkanų normų 
lyginamieji indeksai yra lyginamieji 
indeksai, kurie įgyvendinant pinigų politiką 
atlieka svarbų vaidmenį, todėl būtina šiame 
reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos 
būtų taikomos šiems lyginamiesiems 
indeksams. Biržos prekių lyginamieji 
indeksai yra plačiai naudojami ir turi 
sektoriui būdingų charakteristikų, todėl 
būtina šiame reglamente nustatyti, kaip 
šios nuostatos būtų taikomos šiems 
lyginamiesiems indeksams;

(29) įvairių rūšių lyginamųjų indeksų ir 
įvairių lyginamųjų indeksų sektorių 
charakteristikos ir trūkumai yra skirtingi ir 
jie susiję su nevienoda rizika. Šio 
reglamento nuostatos turėtų būti 
papildomai patikslintos tam tikrų sektorių 
ir tam tikrų rūšių lyginamiesiems 
indeksams. Tarpbankinių palūkanų normų 
lyginamieji indeksai yra lyginamieji 
indeksai, kurie įgyvendinant pinigų politiką 
atlieka svarbų vaidmenį, todėl būtina šiame 
reglamente nustatyti, kaip šios nuostatos 
būtų taikomos šiems lyginamiesiems 
indeksams. Biržos prekių lyginamieji 
indeksai yra plačiai naudojami ir turi 
sektoriui būdingų charakteristikų, todėl 
būtina šiame reglamente nustatyti, ar šiems 
lyginamiesiems indeksams būtų galima 
netaikyti šio reglamento nuostatų ir kokiu 
mastu;

Or. de
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Pakeitimas 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) tais atvejais, kai šis reglamentas 
apima arba gali apimti prižiūrimus 
subjektus ir rinkas, kuriems taikomas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas Nr. 1227/2011/ES dėl 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir 
skaidrumo (angl. REMIT), Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI) turėtų konsultuotis su 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (angl. 
ACER), siekiant panaudoti ACER patirtį 
energijos rinkose ir sumažinti dvigubą 
reglamentavimą;

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų konsultuotis su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra (angl. ACER) kaip Europos energetikos reguliavimo institucija, jeigu šis 
reglamentas turi poveikį Europos energijos rinkoms.

Pakeitimas 15
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių 
teisių ir principų, pripažintų Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma teisės į privatų ir 
šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų 
apsaugą, teisės į saviraiškos ir informacijos 

(41) šiuo reglamentu laikomasi pagrindinių 
teisių ir principų, pripažintų Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, visų pirma teisės į privatų ir 
šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų 
apsaugą, teisės į saviraiškos ir informacijos 
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laisvę, laisvės užsiimti verslu, teisės į 
nuosavybę, teisės į vartotojų apsaugą, 
teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisės 
į gynybą. Todėl šis reglamentas turėtų būti 
aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas 
teises ir principus;

laisvę, laisvės užsiimti verslu, teisės į 
nuosavybę, teisės į vartotojų apsaugą, 
teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisės 
į gynybą. Todėl šis reglamentas turėtų būti 
aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas 
teises ir principus. Taigi šis reglamentas 
turėtų būti aiškinamas ir taikomas 
atsižvelgiant į šias teises ir principus. Visų 
pirma, kai šiame reglamente nurodytos 
spaudos ir žodžio laisvei kitose 
žiniasklaidos priemonėse taikytinos 
taisyklės ir žurnalistų profesinės taisyklės 
arba kodeksai, reikėtų atkreipti dėmesį į 
šias laisves, nes jos garantuojamos 
Sąjungoje ir valstybėse narėse ir 
pripažįstamos pagal Pagrindinių teisių 
chartijos 11 straipsnį ir kitas atitinkamas 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Spaudos išskyrimas atitinka nuostatas, pateiktas Piktnaudžiavimo rinka reglamente.

Pakeitimas 16
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas lyginamųjų 
indeksų teikimui, lyginamojo indekso
pradinių duomenų teikimui ir lyginamųjų 
indeksų naudojimui Sąjungoje.

1. Šis reglamentas taikomas lyginamųjų 
indeksų teikimui Sąjungoje, pradinių 
duomenų teikimui tam tikriems 
lyginamiesiems indeksams ir tam tikrų 
lyginamųjų indeksų naudojimui Sąjungoje. 
Jis apima IOSCO principus ir taikomas 
proporcingai atsižvelgiant į konkrečių 
lyginamųjų indeksų dydį ir keliamą riziką, 
jų administratorius ir lyginamųjų indeksų 
nustatymo procesą, įskaitant duomenų 
teikėjų skaičių ir tipus.

Or. pt
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Pakeitimas 17
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagrindinių sandorio šalių 
rengiamoms orientacinėms arba 
galutinėms kainoms;

Or. de

Pakeitimas 18
Werner Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) biržos prekių lyginamiesiems 
indeksams, kurie apibrėžti 3 straipsnio 1 
dalies 20 punkte ir kuriems taikomi 
2012 m. spalio 5 d. IOSCO Naftos kainas 
nurodančių agentūrų priežiūros principai 
arba 2013 m. liepos 17 d. IOSCO 
Finansinių lyginamųjų indeksų principai, 
per laikotarpį, kol EVPRI, remdamasi 
IOSCO Naftos kainas nurodančių 
agentūrų priežiūros principų 
persvarstymo rezultatais, kurie turėtų būti 
paskelbti 2014 m. gegužės ar birželio 
mėn., ir šio reglamento III priedu, ištirs, 
ar biržos prekių lyginamuosius indeksus 
galima įtraukti į šio reglamento taikymo 
sritį ir kaip, ar tikslingas ir reikalingas 
atskiras reglamentavimas;

Or. de
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Pakeitimas 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuris viešai skelbiamas arba teikiamas; a) kuris viešai skelbiamas arba teikiamas 
arba kuris teikiamas lyginamųjų indeksų 
naudotojui;

Or. en

Pakeitimas 20
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) lyginamasis indeksas – indeksas, kuriuo 
remiantis nustatoma pagal finansinę 
priemonę ar finansinę sutartį mokėtina 
suma arba finansinės priemonės vertė, arba 
indeksas, kuris naudojamas investicinio 
fondo rezultatams įvertinti;

2) lyginamasis indeksas – indeksas, kuriuo 
remiantis nustatoma pagal finansinę 
priemonę ar finansinę sutartį mokėtina 
suma arba finansinės priemonės vertė, arba 
indeksas, kuris naudojamas investicinio 
fondo rezultatams įvertinti; tai netaikoma 
pagrindinių sandorio šalių rengiamoms 
orientacinėms arba galutinėms kainoms, 
kaip nustatyta Reglamento (ES) 
Nr. 648/2012 2 straipsnio 1 punkte, arba 
finansinėms priemonėms, kurios 
apibrėžtos 3 straipsnio 1 dalies 13 punkte;

Or. de

Pakeitimas 21
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) lyginamojo indekso naudotojas – bet 
koks asmuo, kuris išleidžia finansinę 
priemonę, yra finansinės priemonės 
savininkas arba kaip šalis dalyvauja 
sudarant finansinę sutartį, kuri susieta su 
lyginamuoju indeksu;

5) lyginamojo indekso naudotojas – bet 
koks asmuo, kuris turi aktyvią finansinės 
priemonės, susijusios su lyginamuoju 
indeksu, poziciją arba kuris išleidžia 
finansinę priemonę, susijusią su 
lyginamuoju indeksu;

Or. de

Pakeitimas 22
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) duomenų teikėjas – fizinis arba juridinis 
asmuo, teikiantis pradinius duomenis;

7) duomenų teikėjas – fizinis arba juridinis 
asmuo, teikiantis pradinius duomenis, 
kurie nėra reguliuojami duomenys, kaip 
apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 11 punkte;

Or. de

Pakeitimas 23
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) reguliuojami duomenys – pradiniai 
duomenys, tiesiogiai teikiami iš prekybos 
vietos, kaip apibrėžta [Finansinių 
priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 
dalies 25 punkte, patvirtinto skelbimo 
subjekto, kaip apibrėžta [Finansinių 
priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 
dalies 18 punkte, arba patvirtinto ataskaitų 
teikimo mechanizmo, kaip apibrėžta 

11) reguliuojami duomenys – pradiniai 
duomenys, tiesiogiai teikiami iš prekybos 
vietos, kaip apibrėžta [Finansinių 
priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 
dalies 25 punkte, patvirtinto skelbimo 
subjekto, kaip apibrėžta [Finansinių 
priemonių rinkų reglamento] 2 straipsnio 1 
dalies 18 punkte, kitos reguliuojamos 
prekybos vietos, esančios ne Europos 
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[Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 
straipsnio 1 dalies 20 punkte, kuriems 
taikomi privalomo duomenų pateikimo po 
sandorio sudarymo reikalavimai, elektros 
energijos biržos, kaip nurodyta Direktyvos 
2009/72/EB19 37 straipsnio 1 dalies j 
punkte, gamtinių dujų biržos, kaip 
nurodyta Direktyvos 2009/73/EB20 41 
straipsnio 1 dalies j punkte, arba aukcionų 
platformos, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1031/2010 26 arba 30 straipsnyje;

Sąjungoje, arba patvirtinto ataskaitų 
teikimo mechanizmo, kaip apibrėžta 
[Finansinių priemonių rinkų reglamento] 2 
straipsnio 1 dalies 20 punkte, kuriems 
taikomi privalomo duomenų pateikimo po 
sandorio sudarymo reikalavimai, elektros 
energijos biržos, kaip nurodyta Direktyvos 
2009/72/EB19 37 straipsnio 1 dalies j 
punkte, gamtinių dujų biržos, kaip 
nurodyta Direktyvos 2009/73/EB20 41 
straipsnio 1 dalies j punkte, arba aukcionų 
platformos, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1031/2010 26 arba 30 straipsnyje; šie 
duomenys gali būti sandorio duomenys, o 
išimtiniais atvejais – taip pat pirkimo ir 
pardavimo kainos;

__________________ __________________
20 OL L 9, 2009 8 14, p. 112. 20 OL L 9, 2009 8 14, p. 112.

Or. de

Pakeitimas 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 14 punkto f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) rinkos dalyviai, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 
straipsnio 7 punkte;

Or. en

Pakeitimas 25
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 20 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) biržos prekių lyginamasis indeksas –
lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas 
pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra 
biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/200627 2 
straipsnio 2 punkte; apyvartiniai taršos 
leidimai, kaip apibrėžta [Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos] I priedo C 
skirsnio 11 punkte, taikant šį reglamentą 
biržos prekėmis nelaikomi;

20) biržos prekių lyginamasis indeksas –
lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas 
pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra 
biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/200627 2 
straipsnio 1 punkte; apyvartiniai taršos 
leidimai, kaip apibrėžta [Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos] I priedo C 
skirsnio 11 punkte, taikant šį reglamentą 
biržos prekėmis nelaikomi;

__________________ __________________
27 OL L 241, 2006 9 2, p. 1. 27 OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Pataisomas klaidingas susiejimas su Reglamentu (EB) Nr. 1287/2006 Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) biržos prekių lyginamasis indeksas –
lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas 
pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra 
biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/200627 2 
straipsnio 2 punkte; apyvartiniai taršos 
leidimai, kaip apibrėžta [Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos] I priedo C
skirsnio 11 punkte, taikant šį reglamentą 
biržos prekėmis nelaikomi;

20) biržos prekių lyginamasis indeksas –
lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas 
pagal šio straipsnio 1 punkto c papunktį yra 
biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/200627 2 
straipsnio 2 punkte;

__________________ __________________
27 OL L 241, 2006 9 2, p. 1. 27 OL L 241, 2006 9 2, p. 1.
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Or. en

Pagrindimas

Finansinių priemonių rinkų direktyvoje (angl. MiFID II) apibrėžiami apyvartiniai taršos 
leidimai kaip finansinės priemonės. Tačiau apyvartiniai taršos leidimai yra panašūs į biržos 
prekes, visų pirma atsižvelgiant į leidimų rinkų ir energijos rinkų santykį, kuriuo pateisinamas 
toks pat apyvartinių taršos leidimų ir biržos prekių traktavimas šiame reglamente.

Pakeitimas 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) ypatingos svarbos lyginamasis 
indeksas – lyginamasis indeksas, kurio 
duomenų teikėjų dauguma yra prižiūrimi 
subjektai ir kuris susiejamas su mažiausiai 
500 mlrd. EUR nominaliosios vertės 
finansinėmis priemonėmis;

21) ypatingos svarbos lyginamasis 
indeksas – lyginamasis indeksas, kuris 
susiejamas su mažiausiai 100 mlrd. EUR 
nominaliosios vertės finansinėmis 
priemonėmis, arba lyginamasis indeksas, 
kuris, jeigu būtų pateiktas arba buvo 
pateiktas naudojant netipiškų duomenų 
teikėjų arba pradinių duomenų rinkinį, 
turėtų didelį neigiamą poveikį 
finansiniam stabilumui, tvarkingam rinkų 
veikimui, vartotojams arba tikrajai 
ekonomikai vienoje ar daugiau valstybių 
narių arba valstybių ar kitoje 
jurisdikcijoje, kurios yra skirtingos negu 
valstybė narė, kurioje yra įsisteigęs 
lyginamojo indekso administratorius;

Or. en

Pakeitimas 28
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 21 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) ypatingos svarbos lyginamasis 
indeksas – lyginamasis indeksas, kurio 
duomenų teikėjų dauguma yra prižiūrimi 
subjektai ir kuris susiejamas su mažiausiai 
500 mlrd. EUR nominaliosios vertės 
finansinėmis priemonėmis;

21) ypatingos svarbos lyginamasis 
indeksas – lyginamasis indeksas, kuris 
neatitinka objektyvaus lyginamojo
indekso kriterijų pagal 21a punktą 
(naują) ir kuris susiejamas su mažiausiai 
500 mlrd. EUR nominaliosios vertės 
finansinėmis priemonėmis;

Or. de

Pakeitimas 29
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a) objektyvus lyginamasis indeksas –
lyginamasis indeksas, kurį rengiant 
naudojami tik reguliuojami pradiniai 
duomenys ir taikomi griežtai taisyklėmis 
grindžiami metodai;

Or. de

Pakeitimas 30
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) administratorius taiko pagrįstas 
valdymo priemones, įskaitant aiškią 
organizacinę struktūrą, kurioje tiksliai 
apibrėžtos skaidrios ir nuoseklios visų su 
lyginamojo indekso teikimu susijusių 
asmenų funkcijos ir atsakomybė.

Išbraukta.
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Administratorius imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad bet koks esamas 
ar galimas interesų konfliktas nedarytų 
jokio poveikio lyginamojo indekso 
teikimui ir kad tais atvejais, kai 
lyginamojo indekso nustatymo procese 
reikia veikti savo nuožiūra ar vadovautis 
nuovoka, tai būtų daroma nepriklausomai 
ir sąžiningai (valdymas ir interesų 
konfliktai);

Or. en

Pakeitimas 31
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administratorius imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad bet koks esamas 
ar galimas interesų konfliktas nedarytų 
jokio poveikio lyginamojo indekso 
teikimui ir kad tais atvejais, kai 
lyginamojo indekso nustatymo procese 
reikia veikti savo nuožiūra ar vadovautis 
nuovoka, tai būtų daroma nepriklausomai 
ir sąžiningai (valdymas ir interesų 
konfliktai);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) administratorius nustato priežiūros 
funkciją visų savo lyginamųjų indeksų 

Išbraukta.
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teikimo aspektų priežiūrai užtikrinti 
(priežiūra);

Or. en

Pakeitimas 33
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) administratorius naudojasi kontrolės 
sistema, kuria užtikrinama, kad 
lyginamasis indeksas būtų teikiamas ir 
skelbiamas arba juo būtų leidžiama 
naudotis pagal šį reglamentą (kontrolės 
priemonės);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) administratorius naudojasi 
atskaitomybės sistema, apimančia 
informacijos saugojimą, auditą ir 
tikrinimą, ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
įrodančia atitiktį šio reglamento 
reikalavimams (atskaitomybė).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Jens Rohde, Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administratoriui taikomi šie valdymo
reikalavimai:

Šio reglamento reikalavimai taikomi 
administratoriams, administruojantiems 
šias reikalavimus atitinkančių lyginamųjų 
indeksų kategorijas:

a) ypatingos svarbos lyginamuosius 
indeksus;
b) plačiai naudojamus biržos prekių 
lyginamuosius indeksus, kaip apibrėžta ir 
pakoreguota EVPRI po išsamių 
konsultacijų su ACER;
c) svarbius lyginamuosius indeksus;
d) lyginamuosius indeksus, kuriems 
suteiktos išimtinės licencijos, kaip 
apibrėžta ir pakoreguota EVPRI;
e) tarpbankinę palūkanų normą (IBOR), 
vienos nakties indeksų apsikeitimo 
sandorius, vienos nakties indeksų 
palūkanas ar kitą lyginamąjį indeksą, 
kurį kompetentinga institucija mano esant 
tų lyginamųjų rodiklių pakaitalu ar 
panašiu į juos ir kurie yra plačiai 
naudojami;
f) lyginamuosius indeksus, kurių teikėjų 
yra santykinai nedaug ir kuriuos 
kompetentinga institucija mano esant 
pažeidžiamus turint mintyje 
manipuliavimą;
g) lyginamuosius indeksus, kuriuos 
kompetentinga institucija ištyrė ir, 
priimdama pagrįstą sprendimą, 
nusprendė, kad dėl jų pažeidžiamumo 
juos reikia prižiūrėti;
h) didelį lyginamųjų indeksų, kurie, kaip 
mano kompetentinga institucija ar 
EVPRI, drauge daro didelį poveikį 
bendrajai rinkai, kiekį;
i) lyginamųjų indeksų, naudojamų kaip 
atitinkamo turto arba turto klasės ar 
grupės rezultatų vertinimo priemonė, 
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kurių įprastomis rinkos sąlygomis 
nenustato trečiosios šalies 
administratorius, kai kompetentinga 
institucija mano, kad gali kilti daug 
interesų konfliktų, administratoriams.
EVPRI pateikia kompetentingoms 
institucijoms skirtas gaires dėl b–i 
punktuose nurodytų kriterijų taikymo ir 
nustato techninius reguliavimo 
standartus, taikomus esant aplinkybėms, 
kai a–i punktuose nurodyti reikalavimai 
gali būti laipsniškai panaikinami, jų 
atsisakoma arba netaikomos kai kurios 
šio reglamento nuostatos dėl 
proporcingumo ar priežiūros reikalavimų 
dubliavimo arba esamos valdymo 
kontrolės priežasčių. Šios gairės taip pat 
apima institucijų tipų, kuriems taikoma 
išimtis, sąrašus, kuriuose apibūdinama
atitinkama valdymo kontrolė.
Rengdama gaires ir techninius 
reguliavimo standartus, EVPRI 
atsižvelgia į:
i) išimtis, kurias paprastai nustato 
Europos centrinių bankų sistemos 
(ECBS) nariai, trečiųjų šalių centriniai 
bankai, valstybių narių nacionalinės
statistikos institucijos ir trečiųjų šalių 
nacionalinės statistikos institucijos;
ii) tai, ar visiškai ar iš dalies taikyti išimtį 
reguliuojamoms rinkoms, ar, išsamiai 
pasikonsultavus su ACER, bet kuriems 
subjektams, kurie reguliuojami pagal 
REMIT;
iii) tai, ar III priede nurodytos nuostatos 
turėtų būti vienintelė šio reglamento dalis, 
taikoma kainas nurodančioms 
agentūroms;
iv) atvejus, kuriais turėtų būti taikomas 
proporcingumo principas, įskaitant 
laipsnišką šio reglamento taikymo 
įvedimą;
v) reglamentavimo sistemos sąveiką su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautine 
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prekyba.

Or. en

Pakeitimas 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu naudojamos užsakomosios 
paslaugos, administratorius užtikrina, kad 
būtų laikomasi 1 priedo B skirsnyje 
nustatytų užsakomosioms paslaugoms 
taikomų reikalavimų.

2. Jeigu naudojamos užsakomosios 
paslaugos, administratorius užtikrina, kad 
būtų laikomasi atitinkamai 1 priedo B 
skirsnyje arba III priede nustatytų 
užsakomosioms paslaugoms taikomų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad biržos prekės turi tik joms būdingų savybių, jos turėtų būti 
reglamentuojamos III priede.

Pakeitimas 37
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) administratorius pradinius duomenis 
gauna iš patikimos ir reprezentatyvios 
duomenų teikėjų grupės ar imties, kad 
užtikrintų, jog pagal tuos duomenis 
nustatomas lyginamasis indeksas būtų 
patikimas ir atspindėtų rinkos ar 
ekonomikos tikrovę, kuriai įvertinti tas 
lyginamasis indeksas yra skirtas 
(reprezentatyvūs duomenų teikėjai);

b) administratorius pradinius duomenis 
gauna iš patikimos ir reprezentatyvios 
duomenų teikėjų grupės ar imties, kad 
užtikrintų, jog pagal tuos duomenis 
nustatomas lyginamasis indeksas būtų 
patikimas ir atspindėtų rinkos ar 
ekonomikos tikrovę, kuriai įvertinti tas 
lyginamasis indeksas yra skirtas
(reprezentatyvūs duomenų teikėjai).
Sandoriais grindžiamų lyginamųjų 
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indeksų atveju administratorius gauna 
apibendrintus duomenis iš sandorių 
duomenų saugyklų ir reguliavimo 
institucijų pagal Finansinių priemonių 
rinkų direktyvą (FPRD), Reglamentą dėl 
energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 
(angl. REMIT) ir Reglamentą dėl ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių, 
pagrindinių sandorio šalių ir sandorių 
duomenų saugyklų (Europos rinkos 
infrastruktūros reglamentas) (angl. 
EMIR);

Or. en

Pakeitimas 38
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) administratorius pradinius duomenis 
gauna iš patikimos ir reprezentatyvios 
duomenų teikėjų grupės ar imties, kad 
užtikrintų, jog pagal tuos duomenis 
nustatomas lyginamasis indeksas būtų 
patikimas ir atspindėtų rinkos ar 
ekonomikos tikrovę, kuriai įvertinti tas 
lyginamasis indeksas yra skirtas 
(reprezentatyvūs duomenų teikėjai);

b) administratorius pradinius duomenis 
gauna iš patikimos ir reprezentatyvios 
duomenų teikėjų grupės ar imties, kad 
užtikrintų, jog pagal tuos duomenis 
nustatomas lyginamasis indeksas būtų 
patikimas ir atspindėtų rinkos ar 
ekonomikos tikrovę, kuriai įvertinti tas 
lyginamasis indeksas yra skirtas 
(reprezentatyvūs duomenų teikėjai). 
Lyginamųjų indeksų, kurie grindžiami 
sandoriais, atveju administratorius 
pradinius duomenis turi gauti 
apibendrinta ir anonimiška forma iš 
sandorių duomenų saugyklų ir 
reguliavimo įstaigų, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2004/39/EB, Reglamente (ES) 
Nr. 1227/2011 ir Reglamente (ES) 
Nr. 648/2012;

Or. de
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Pakeitimas 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administratorius laikosi I priedo C 
skirsnyje išdėstytų reikalavimų dėl 
pradinių duomenų ir metodikos.

2. Administratorius laikosi atitinkamai I 
priedo C skirsnyje arba III priede 
išdėstytų reikalavimų dėl pradinių 
duomenų ir metodikos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad biržos prekės turi tik joms būdingų savybių, jos turėtų būti 
reglamentuojamos III priede.

Pakeitimas 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos sistemos ir 
veiksmingos kontrolės priemonės pradinių 
duomenų teisingumui užtikrinti siekiant 2 
dalies tikslų.

1. Lyginamųjų indeksų administratoriai 
pagal 5 straipsnį užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos sistemos ir 
veiksmingos kontrolės priemonės, skirtos
pradinių duomenų teisingumui užtikrinti 
siekiant 2 dalies tikslų.

Or. en

Pakeitimas 41
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius dėl kiekvieno 
lyginamojo indekso patvirtina elgesio 
kodeksą, kuriame aiškiai nustato su 
lyginamojo indekso teikimu susijusią 
administratoriaus ir duomenų teikėjų 
atsakomybę ir įpareigojimus, įskaitant 
aiškią teiktinų pradinių duomenų apibrėžtį, 
ir bent I priedo D skirsnyje išdėstytus 
elementus.

1. Administratorius, bendradarbiaudamas 
su duomenų teikėjais, dėl kiekvieno 
lyginamojo indekso patvirtina elgesio 
kodeksą, kuriame aiškiai nustato su 
lyginamojo indekso teikimu susijusią 
administratoriaus ir duomenų teikėjų 
atsakomybę ir įpareigojimus, įskaitant 
aiškią teiktinų pradinių duomenų apibrėžtį, 
ir bent I priedo D skirsnyje išdėstytus 
elementus.

Or. en

Pakeitimas 42
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius dėl kiekvieno 
lyginamojo indekso patvirtina elgesio 
kodeksą, kuriame aiškiai nustato su 
lyginamojo indekso teikimu susijusią
administratoriaus ir duomenų teikėjų 
atsakomybę ir įpareigojimus, įskaitant 
aiškią teiktinų pradinių duomenų apibrėžtį, 
ir bent I priedo D skirsnyje išdėstytus 
elementus.

1. Administratorius, bendradarbiaudamas 
su duomenų teikėjais, dėl kiekvieno 
lyginamojo indekso gali patvirtinti elgesio 
kodeksą, kuriame būtų aiškiai nustatyti su 
lyginamojo indekso teikimu susiję
administratoriaus ir duomenų teikėjų 
atsakomybė ir įpareigojimai, įskaitant 
aiškią teiktinų pradinių duomenų apibrėžtį, 
ir bent I priedo D skirsnyje išdėstytus 
elementus.

Or. de

Pakeitimas 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administratorius ir duomenų teikėjai 
pasirašo elgesio kodeksą, kuris yra teisiškai 
privalomas visoms jo šalims.

2. Administratorius ir duomenų teikėjai 
pasirašo elgesio kodeksą, kuris, kiek tai 
praktiškai įmanoma atsižvelgiant į 
duomenų teikėjo pobūdį ir buvimo vietą,
yra teisiškai privalomas visoms jo šalims. 
Kai parašo negalima gauti, tolesnis 
duomenų teikimas iš duomenų teikėjų po 
to, kai administratorius jiems praneša 
apie elgesio kodeksą, yra įrodymas apie 
teisiškai privalomą dalyvaujančių šalių 
susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pripažinti, kad ne visi duomenų teikėjai yra įsisteigę Sąjungoje.

Pakeitimas 44
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administratorius ir duomenų teikėjai 
pasirašo elgesio kodeksą, kuris yra teisiškai 
privalomas visoms jo šalims.

2. Administratorius ir duomenų teikėjai 
pasirašo elgesio kodeksą, kuris yra teisiškai 
privalomas visoms jo šalims, jei dėl to 
susitarė administratoriai ir rinką 
pakankamai reprezentuojančių duomenų 
teikėjų skaičius.

Or. de

Pakeitimas 45
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai, atsižvelgiant į duomenų teikėjo 
pobūdį ir buvimo vietą, administratorius 
negali gauti pasirašyto elgesio kodekso, 
bet mano, kad susiję duomenys yra 
esminiai tam tikram lyginamajam 
indeksui, jis gali toliau priimti duomenis 
tam lyginamajam indeksui, jeigu įsitikina, 
kad duomenų teikėjas yra susipažinęs su 
elgesio kodeksu, taikomu duomenų 
teikimo procesui. Tokiu atveju 
administratorius yra teisiškai atsakingas 
už duomenų, naudojamų lyginamajam 
indeksui parengti, kokybę.  

Or. pt

Pakeitimas 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atsižvelgia į įvairias lyginamųjų 
indeksų ir duomenų teikėjų 
charakteristikas, visų pirma turint omenyje 
pradinių duomenų ir metodikų skirtumus, 
riziką, kad pradiniais duomenimis galima 
manipuliuoti, ir tarptautinę su 
lyginamaisiais indeksais susijusios 
priežiūros praktikos konvergenciją.

Komisija atsižvelgia į įvairias lyginamųjų 
indeksų ir duomenų teikėjų 
charakteristikas, visų pirma turint omenyje 
pradinių duomenų ir metodikų skirtumus, 
tai, ar duomenų teikimas yra 
savanoriškas, riziką, kad pradiniais 
duomenimis galima manipuliuoti, ir 
tarptautinę su lyginamaisiais indeksais 
susijusios priežiūros praktikos 
konvergenciją, taip pat į šio reglamento 
proporcingumą.
EVPRI po išsamių konsultacijų su ACER 
teikia gaires dėl galimybių taikyti teisiškai 
privalomus elgesio kodeksus, visų pirma 
nereguliuojamiems subjektams ir kainas 
nurodančioms agentūroms ES.

Or. en
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Pakeitimas 47
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prižiūrimam duomenų teikėjui taikomi 
šie valdymo ir kontrolės reikalavimai:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

(Lingvistinis pakeitimas)

Or. pt

Pakeitimas 48
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prižiūrimas duomenų teikėjas užtikrina, 
kad bet koks esamas ar galimas interesų 
konfliktas nedarytų jokio poveikio pradinių 
duomenų teikimui, ir kad tais atvejais, kai 
reikia veikti savo nuožiūra, tai būtų daroma 
nepriklausomai ir sąžiningai, remiantis 
atitinkama informacija ir vadovaujantis 
elgesio kodeksu (interesų konfliktai);

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pt

Pakeitimas 49
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prižiūrimas duomenų teikėjas užtikrina, a) prižiūrimas duomenų teikėjas užtikrina, 
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kad bet koks esamas ar galimas interesų 
konfliktas nedarytų jokio poveikio pradinių 
duomenų teikimui, ir kad tais atvejais, kai 
reikia veikti savo nuožiūra, tai būtų daroma 
nepriklausomai ir sąžiningai, remiantis 
atitinkama informacija ir vadovaujantis 
elgesio kodeksu (interesų konfliktai);

kad bet koks esamas ar galimas interesų 
konfliktas nedarytų jokio poveikio pradinių 
duomenų teikimui, ir kad tais atvejais, kai 
reikia veikti savo nuožiūra, tai būtų daroma 
nepriklausomai ir sąžiningai, remiantis 
atitinkama informacija ir, kai taikoma, 
vadovaujantis elgesio kodeksu (interesų 
konfliktai);

Or. en

Pakeitimas 50
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prižiūrimas duomenų teikėjas naudojasi 
kontrolės sistema, kuria užtikrinamas 
pradinių duomenų teisingumas, tikslumas 
ir patikimumas ir tų pradinių duomenų 
teikimas pagal šio reglamento nuostatas ir 
elgesio kodeksą (tinkamos kontrolės 
priemonės).

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pt

Pakeitimas 51
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prižiūrimas duomenų teikėjas naudojasi 
kontrolės sistema, kuria užtikrinamas 
pradinių duomenų teisingumas, tikslumas 
ir patikimumas ir tų pradinių duomenų 
teikimas pagal šio reglamento nuostatas ir 
elgesio kodeksą (tinkamos kontrolės 
priemonės).

b) prižiūrimas duomenų teikėjas naudojasi 
kontrolės sistema, kuria užtikrinamas 
pradinių duomenų teisingumas, tikslumas 
ir patikimumas ir tų pradinių duomenų 
teikimas pagal šio reglamento nuostatas ir, 
kai taikoma, elgesio kodeksą (tinkamos 
kontrolės priemonės).



PE526.062v01-00 30/61 AM\1013230LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 52
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prižiūrimas duomenų teikėjas laikosi I 
priedo E skirsnyje išdėstytų reikalavimų 
dėl sistemų ir kontrolės priemonių.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pt

Pakeitimas 53
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prižiūrimas duomenų teikėjas 
visapusiškai bendradarbiauja su 
administratoriumi ir atitinkama 
kompetentinga institucija atliekant 
lyginamojo indekso teikimo auditą ir 
vykdant jo priežiūrą ir leidžia susipažinti 
su visa informacija ir dokumentais, 
saugomais pagal 1 priedo E skirsnį.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pt

Pakeitimas 54
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be II antraštinės dalies reikalavimų, 
biržos prekių lyginamiesiems indeksams 
taikomi III priede nustatyti specialūs 
reikalavimai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 55
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be II antraštinės dalies reikalavimų,
biržos prekių lyginamiesiems indeksams
taikomi III priede nustatyti specialūs 
reikalavimai.

2. Biržos prekių lyginamiesiems indeksams 
taikomi tik III priede nustatyti specialūs 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad biržos prekės turi tik joms būdingų savybių, jos turėtų būti 
reglamentuojamos III priede.

Pakeitimas 56
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be II antraštinės dalies reikalavimų, 
biržos prekių lyginamiesiems indeksams 
taikomi III priede nustatyti specialūs 
reikalavimai.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. pt
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Pakeitimas 57
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai pagal 39 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, atsižvelgiant į rinkos bei 
technologijų pokyčius ir tarptautinius 
pokyčius, patikslinami arba taisomi šie II ir 
III priedų elementai:

3. Komisijai pagal 39 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, atsižvelgiant į rinkos bei 
technologijų pokyčius ir tarptautinius 
pokyčius, patikslinami arba taisomi šie II 
priedo elementai:

Or. de

Pakeitimas 58
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai pagal 39 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, atsižvelgiant į rinkos bei 
technologijų pokyčius ir tarptautinius 
pokyčius, patikslinami arba taisomi šie II ir 
III priedų elementai:

3. Komisijai pagal 39 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, atsižvelgiant į rinkos bei 
technologijų pokyčius ir tarptautinius 
pokyčius, patikslinami arba taisomi šie II
priedo elementai:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad biržos prekės turi tik joms būdingų savybių, jos turėtų būti 
reglamentuojamos III priede.

Pakeitimas 59
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) kriterijai ir procedūros, naudojami 
lyginamajam indeksui parengti (III priedo 
1 punkto a papunktis);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) kriterijai ir procedūros, naudojami 
lyginamajam indeksui parengti (III priedo 
1 punkto a papunktis);

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 61
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) elementai, kuriuos reikia įtraukti į 
metodiką ir metodikos aprašą (III priedo 
1 ir 2 punktai);

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 62
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) elementai, kuriuos reikia įtraukti į 
metodiką ir metodikos aprašą (III priedo 
1 ir 2 punktai);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) reikalavimai administratoriui dėl 
lyginamojo indekso apskaičiavimo 
kokybės ir teisingumo ir su kiekvienu 
apskaičiavimu skelbiamo aprašymo 
turinys (III priedo 5 ir 6 punktai).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) reikalavimai administratoriui dėl 
lyginamojo indekso apskaičiavimo 
kokybės ir teisingumo ir su kiekvienu 
apskaičiavimu skelbiamo aprašymo 
turinys (III priedo 5 ir 6 punktai).

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 65
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai per bet kuriuos metus duomenų 
teikėjai, įskaitant mažiausiai 20 % 
subjektų, teikiančių duomenis ypatingos 
svarbos lyginamajam indeksui, nustoja 
teikti duomenis arba yra pakankamai 
priežasčių manyti, kad mažiausiai 20 % 
duomenų teikėjų nustos juos teikti, 
ypatingos svarbos lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
turi įgaliojimus:

1. Kai per bet kuriuos metus duomenų 
teikėjai, įskaitant mažiausiai 20 % 
subjektų, teikiančių duomenis ypatingos 
svarbos lyginamajam indeksui arba plačiai 
naudojamam biržos prekių lyginamajam 
indeksui, kaip nustatyta EVPRI, nustoja 
teikti duomenis arba yra pakankamai 
priežasčių manyti, kad mažiausiai 20 % 
duomenų teikėjų nustos juos teikti, 
ypatingos svarbos lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
turi įgaliojimus:

Or. pt

Pakeitimas 66
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalauti, kad pagal 2 dalį atrinkti 
prižiūrimi subjektai teiktų pradinius 
duomenis administratoriui pagal atitinkamą 
metodiką, elgesio kodeksą ar kitas 
taisykles;

a) reikalauti, kad pagal 2 dalį atrinkti 
prižiūrimi subjektai ir biržos prekių bei 
energetikos duomenų teikėjai teiktų 
pradinius duomenis administratoriui pagal 
atitinkamą metodiką, elgesio kodeksą ar 
kitas taisykles;

Or. pt

Pakeitimas 67
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Administratorius atitinkamai 
kompetentingai institucijai praneša, jei jis 
mano, kad duomenų teikėjų skaičius tapo 
neadekvatus ar jų pasiskirstymas kelia 
riziką, ir bet kuriuo atveju, jei 20 proc. 
duomenų teikėjų nebeteikia arba, tikėtina, 
nebeteiks duomenų. Prie pranešimo 
pridedama rizikos analizė ir priemonės, 
kurios galėtų padėti sumažinti nustatytą 
riziką. 

Or. pt

Pakeitimas 68
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingos svarbos lyginamojo indekso 
atveju prižiūrimus subjektus, iš kurių 
reikalaujama teikti duomenis pagal 1 dalį, 
administratoriaus kompetentinga institucija 
nustato remdamasi šiais kriterijais:

2. Ypatingos svarbos lyginamojo indekso 
arba plačiai naudojamo biržos prekių 
lyginamojo indekso, kaip nustatyta 
EVPRI, atveju prižiūrimus subjektus arba
biržos prekių bei energetikos duomenų 
teikėjus, iš kurių reikalaujama teikti 
duomenis pagal 1 dalį, administratoriaus 
kompetentinga institucija nustato 
remdamasi šiais kriterijais:

Or. pt

Pakeitimas 69
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prižiūrimo subjekto faktinio ir 
potencialaus dalyvavimo rinkoje, kurią 
siekiama įvertinti lyginamuoju indeksu, 
dydis;

a) prižiūrimo subjekto arba biržos prekių 
ar energetikos duomenų teikėjo faktinio ir 
potencialaus dalyvavimo rinkoje, kurią 
siekiama įvertinti lyginamuoju indeksu, 
dydis;

Or. pt

Pakeitimas 70
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prižiūrimo subjekto kompetencija ir 
gebėjimas teikti būtinos kokybės pradinius 
duomenis.

b) prižiūrimo subjekto arba biržos prekių 
ar energetikos duomenų teikėjo 
kompetencija ir gebėjimas teikti būtinos 
kokybės pradinius duomenis.

Or. pt

Pakeitimas 71
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Informacijos atskleidimas arba platinimas 

žiniasklaidoje
Kai informacija atskleidžiama arba 
platinama žurnalistikos tikslais arba šiais 
tikslais teikiamos ir skleidžiamos 
rekomendacijos, toks informacijos 
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atskleidimas arba platinimas vertinamas 
atsižvelgiant į išraiškos laisvę, 
žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą 
reglamentuojančias taisykles, taip pat į 
žurnalistų profesines taisykles ar 
kodeksus, nebent:
a) atitinkami asmenys arba su jais 
glaudžiai susiję asmenys dėl atitinkamos 
informacijos atskleidimo arba platinimo 
tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudos 
arba pelno; arba
b) informacija atskleidžiama ar platinama 
siekiant suklaidinti rinką dėl finansinių 
priemonių pasiūlos, paklausos ar kainos.

Or. en

Pagrindimas

Spauda išskiriama siekiant užtikrinti skaidrumą rinkoje. Straipsnis perrašytas iš 
Piktnaudžiavimo rinka reglamento.

Pakeitimas 72
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius lyginamajam indeksui
nustatyti naudotus pradinius duomenis 
paskelbia iškart po lyginamojo indekso 
paskelbimo, išskyrus atvejus, kai toks 
paskelbimas sukeltų duomenų teikėjams 
rimtų neigiamų padarinių arba pakenktų 
lyginamojo indekso patikimumui ar 
teisingumui. Tokiais atvejais paskelbimas 
gali būti atidėtas tokiam laikotarpiui, per 
kurį tie padariniai gerokai sumažėtų. Į 
pradinius duomenis įtraukti asmens 
duomenys neskelbiami.

1. Administratorius lyginamiesiems 
indeksams nustatyti taikytus susijusius 
metodus ir neobjektyvių lyginamųjų 
indeksų atveju papildomai naudotus 
pradinius duomenis paskelbia iškart po 
lyginamojo indekso paskelbimo, išskyrus 
atvejus, kai (i) toks paskelbimas sukeltų 
duomenų teikėjams rimtų neigiamų 
padarinių arba (ii) pakenktų lyginamojo 
indekso patikimumui ar teisingumui, arba 
(iii) pradiniai duomenys atitinka 
reguliuojamus duomenis, kaip nustatyta 3 
straipsnio 1 dalies 11 punkte.
Administratorius turi neskelbti duomenų, 
jei neįmanoma užtikrinti jų teisingumo ir 
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konfidencialumo.

Or. de

Pakeitimas 73
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius lyginamajam indeksui 
nustatyti naudotus pradinius duomenis 
paskelbia iškart po lyginamojo indekso 
paskelbimo, išskyrus atvejus, kai toks 
paskelbimas sukeltų duomenų teikėjams 
rimtų neigiamų padarinių arba pakenktų 
lyginamojo indekso patikimumui ar 
teisingumui. Tokiais atvejais paskelbimas 
gali būti atidėtas tokiam laikotarpiui, per 
kurį tie padariniai gerokai sumažėtų. Į 
pradinius duomenis įtraukti asmens 
duomenys neskelbiami.

1. Administratorius lyginamajam indeksui 
nustatyti naudotus pradinius duomenis 
arba metodiką paskelbia tinkamais laiko 
tarpais, proporcingai lyginamojo indekso 
sektoriaus svarbai, išskyrus atvejus, kai 
toks paskelbimas galėtų sukelti duomenų 
teikėjams rimtų neigiamų padarinių arba 
pakenktų lyginamojo indekso patikimumui 
ar teisingumui. Į pradinius duomenis 
įtraukti asmens duomenys negavus 
sutikimo neskelbiami.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujant skelbti lyginamąjį indeksą turi būti atsižvelgta į sektorių skirtumus.

Pakeitimas 74
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius lyginamajam indeksui 
nustatyti naudotus pradinius duomenis 
paskelbia iškart po lyginamojo indekso 
paskelbimo, išskyrus atvejus, kai toks 
paskelbimas sukeltų duomenų teikėjams 

1. Administratorius lyginamajam indeksui 
nustatyti naudotus pradinius duomenis 
paskelbia iškart po lyginamojo indekso 
paskelbimo, išskyrus atvejus, kai toks 
paskelbimas sukeltų duomenų teikėjams 
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rimtų neigiamų padarinių arba pakenktų 
lyginamojo indekso patikimumui ar 
teisingumui. Tokiais atvejais paskelbimas 
gali būti atidėtas tokiam laikotarpiui, per 
kurį tie padariniai gerokai sumažėtų. Į 
pradinius duomenis įtraukti asmens 
duomenys neskelbiami.

rimtų neigiamų padarinių arba pakenktų 
lyginamojo indekso patikimumui ar 
teisingumui. Tokiais atvejais paskelbimas 
gali būti atidėtas tokiam laikotarpiui, per 
kurį tie padariniai gerokai sumažėtų. 
Pradiniai duomenys skelbiami 
anonimiškai.

Or. pt

Pakeitimas 75
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nedelsiant po to, kai paskelbiamas 
lyginamasis indeksas, administratorius 
praneša kompetentingai institucijai apie 
bet kokius metodikos, naudojamos 
lyginamajam indeksui nustatyti, 
pagrindus ir bet kokius pradinius 
duomenis, kurie nebuvo paskelbti dėl 1 
dalyje nurodytų priežasčių.

Or. pt

Pakeitimas 76
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 18 straipsnis Išbraukta.
Tinkamumo įvertinimas
1. Jeigu prižiūrimas subjektas ketina 
sudaryti finansinę sutartį su vartotoju, tas 
prižiūrimas subjektas pirmiausia surenka 
būtiną informaciją apie vartotojo žinias 
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apie atitinkamą lyginamąjį indeksą ir su 
juo susijusią patirtį, jo finansinę padėtį ir 
tikslus, jo siekiamus ta finansine 
sutartimi, taip pat gauna lyginamojo 
indekso pažymą, paskelbtą pagal 15 
straipsnį, ir įvertina, ar būtų tinkama jo 
finansinę sutartį susieti su tuo 
lyginamuoju indeksu.
2. Jeigu prižiūrimas subjektas, 
remdamasis pagal 1 dalį atliktu vertinimu, 
mano, kad lyginamasis indeksas 
vartotojui nėra tinkamas, prižiūrimas 
subjektas apie tai vartotoją įspėja raštu ir 
nurodo priežastis.

Or. de

Pakeitimas 77
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu prižiūrimas subjektas ketina 
sudaryti finansinę sutartį su vartotoju, tas 
prižiūrimas subjektas pirmiausia surenka 
būtiną informaciją apie vartotojo žinias 
apie atitinkamą lyginamąjį indeksą ir su 
juo susijusią patirtį, jo finansinę padėtį ir 
tikslus, jo siekiamus ta finansine sutartimi, 
taip pat gauna lyginamojo indekso pažymą, 
paskelbtą pagal 15 straipsnį, ir įvertina, ar 
būtų tinkama jo finansinę sutartį susieti su 
tuo lyginamuoju indeksu.

1. Jeigu prižiūrimas subjektas ketina 
sudaryti finansinę sutartį su vartotoju, tas 
prižiūrimas subjektas pirmiausia surenka 
būtiną informaciją apie vartotojo žinias 
apie atitinkamą lyginamąjį indeksą ir su 
juo susijusią patirtį, jo finansinę padėtį ir 
tikslus, jo siekiamus ta finansine sutartimi,
remiantis Direktyvos 2004/39/EB 19 
straipsnio 4 ir 5 dalimis, taip pat gauna 
lyginamojo indekso pažymą, paskelbtą 
pagal 15 straipsnį, ir įvertina, ar būtų 
tinkama jo finansinę sutartį susieti su tuo 
lyginamuoju indeksu.

Or. pt

Pakeitimas 78
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prižiūrimas subjektas gali su indeksu 
susieti finansinę priemonę arba finansinę 
sutartį arba jį naudoti investicinio fondo 
rezultatams vertinti Sąjungoje, jei jį teikia
administratorius, turintis veiklos leidimą 
pagal 23 straipsnį, arba trečiojoje šalyje 
įsisteigęs administratorius, įregistruotas 
pagal 21 straipsnį.

Prižiūrimas subjektas gali su indeksu 
susieti finansinę priemonę arba finansinę 
sutartį arba jį naudoti investicinio fondo 
rezultatams vertinti Sąjungoje, tokiu atveju 
neobjektyvius lyginamuosius indeksus turi 
teikti administratorius, kuriam taikomi 22 
straipsnyje nustatyti veiklos leidimo 
išdavimui taikomi reikalavimai. 
Prižiūrimas subjektas gali naudoti ir
trečiojoje šalyje įsisteigusio registruoto 
administratoriaus teikiamus objektyvius 
lyginamuosius indeksus, jei 
administratorius už jį atsakingai 
kompetentingai institucijai deklaruoja, 
kad tie lyginamieji indeksai atitinka 
2013 m. liepos 17 d. IOSCO Finansinių 
lyginamųjų indeksų principus.

Or. de

Pakeitimas 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiojoje šalyje įsteigto 
administratoriaus teikiamus lyginamuosius 
indeksus prižiūrimi subjektai gali naudoti 
Sąjungoje, jeigu laikomasi šių sąlygų:

1. Trečiojoje šalyje įsteigto 
administratoriaus teikiamus lyginamuosius 
indeksus prižiūrimi subjektai gali naudoti 
Sąjungoje, nebent tokie lyginamieji 
indeksai, analogiškai, būtų patekę į 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimus 
atitinkančių lyginamųjų indeksų 
kategoriją: lyginamieji indeksai, kurie, 
analogiškai, patenka į reikalavimus 
atitinkančių lyginamųjų indeksų 
kategorijas, gali būti naudojami, jeigu 
teisinė sistema, priežiūros praktika arba 
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indekso rengėjo ar administratoriaus 
taisyklės toje trečiojoje šalyje atitinka 
finansiniams lyginamiesiems indeksams 
taikomus IOSCO principus ar kitus 
lyginamiesiems indeksams taikomus 
tarptautinius standartus, dėl kurių vėliau 
susitariama;
Prižiūrimas subjektas praneša savo 
kompetentingai institucijai ir EVPRI apie 
savo naudojamus faktinius ar numatomus 
lyginamuosius indeksus, kuriais 
remdamasis jis ketina įrodyti, kad laikosi 
IOSCO ar tarptautinių lyginamiesiems 
indeksams taikomų standartų.
Trečiųjų šalių lyginamųjų indeksų 
administratoriai gali tiesiogiai EVPRI 
pateikti įrodymus apie IOSCO principų 
laikymąsi, kuriais vėliau gali remtis 
prižiūrimi subjektai.
EVPRI turi trečiųjų šalių ir lyginamųjų 
indeksų teikėjų registrą, kuriuo, kaip ji 
mano, gali pasikliauti kaip pagrindu, kad 
laikomasi tarptautinių standartų, be jokių 
papildomų įrodymų. EVPRI atnaujina šį 
sąrašą, naudodamasi savo turima 
informacija ir atsižvelgdama į įrodymus, 
kuriuos pateikė prižiūrimi subjektai arba 
kurie buvo gauti iš trečiųjų šalių 
administratorių, nacionalinių 
kompetentingų institucijų ar ACER. Kilus 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
tarpusavio ginčui dėl prižiūrimo subjekto 
naudojamo trečiosios šalies lyginamojo 
indekso, kuris plačiai naudojamas 
tarpvalstybiniu mastu, EVPRI vykdo 
privalomą tarpininkavimą.
Likus šešiems mėnesiams iki šio 
reglamento įsigaliojimo EVPRI parengia 
ataskaitą dėl IOSCO principų 
įgyvendinimo.
Šioje dalyje nustatyta procedūra 
persvarstoma po penkerių metų, 
atsižvelgiant į tarptautinį reguliavimo 
supanašėjimą ir ypač atsižvelgiant į tai, ar 
reikia pratęsti jos taikymo laikotarpį.
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Or. en

Pakeitimas 80
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisija pagal 2 dalį priėmė 
lygiavertiškumo sprendimą, kuriuo 
pripažįstama, kad tos trečiosios šalies 
teisinė sistema ir priežiūros praktika yra 
lygiavertė šio reglamento reikalavimams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) administratorius pranešė EVPRI apie 
sutikimą, kad prižiūrimi subjektai galėtų 
Sąjungoje naudoti jo faktinius ar 
numatomus lyginamuosius indeksus, 
lyginamųjų indeksų, kurie gali būti 
naudojami Sąjungoje, sąrašą ir 
kompetentingą instituciją, atsakingą už jo 
priežiūrą trečiojoje šalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 82
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) administratorius yra tinkamai 
įregistruotas pagal 21 straipsnį ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) veikia šio straipsnio 3 dalyje nurodyti 
bendradarbiavimo susitarimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) toje trečiojoje šalyje turintys veiklos 
leidimą ar įregistruoti administratoriai 
laikytųsi privalomų reikalavimų, 
prilygstančių šio reglamento 
reikalavimams, visų pirma atsižvelgiant į 
tai, ar nustatant trečiosios šalies teisinę 
sistemą ir priežiūros praktiką laikomasi 
2013 m. liepos 17 d. paskelbtų IOSCO 
finansinių lyginamųjų indeksų principų; ir

a) toje trečiojoje šalyje turintys veiklos 
leidimą ar įregistruoti administratoriai 
laikytųsi privalomų reikalavimų, 
prilygstančių šio reglamento 
reikalavimams, visų pirma atsižvelgiant į 
tai, ar nustatant trečiosios šalies teisinę 
sistemą ir priežiūros praktiką laikomasi 
2013 m. liepos 17 d. paskelbtų IOSCO 
finansinių lyginamųjų indeksų principų,
arba atsižvelgiant į tai, ar trečiosios šalies 
teisinė sistema ir priežiūros praktika 
užtikrina atitiktį 2012 m. spalio 5 d. 
IOSCO paskelbtiems Naftos kainas 
nurodančių agentūrų priežiūros 
principams, jei tai susiję su naftos ar 
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biržos prekių lyginamaisiais indeksais; ir 

Or. pt

Pakeitimas 85
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) toje trečiojoje šalyje turintys veiklos 
leidimą ar įregistruoti administratoriai 
laikytųsi privalomų reikalavimų, 
prilygstančių šio reglamento 
reikalavimams, visų pirma atsižvelgiant į 
tai, ar nustatant trečiosios šalies teisinę 
sistemą ir priežiūros praktiką laikomasi 
2013 m. liepos 17 d. paskelbtų IOSCO 
finansinių lyginamųjų indeksų principų; ir

a) toje trečiojoje šalyje turintys veiklos 
leidimą ar įregistruoti administratoriai 
laikytųsi privalomų reikalavimų, 
prilygstančių šio reglamento 
reikalavimams, visų pirma atsižvelgiant į 
tai, ar nustatant trečiosios šalies teisinę 
sistemą ir priežiūros praktiką laikomasi 
2013 m. liepos 17 d. paskelbtų IOSCO 
finansinių lyginamųjų indeksų principų, 
taip pat 2012 m. spalio 5 d. IOSCO 
paskelbtų Naftos kainas nurodančių 
agentūrų priežiūros principų, kurie bus 
persvarstyti 2014 m. balandžio mėn.; ir

Or. en

Pakeitimas 86
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius teikia prašymą išduoti 
leidimą teikti lyginamuosius indeksus, jei 
jis teikia indeksus, kurie yra arba gali būti 
naudojami kaip kriterijus finansinėse 
priemonėse arba finansinėse sutartyse arba 
investicinio fondo rezultatams vertinti.

1. Administratorius teikia prašymą išduoti 
leidimą teikti lyginamuosius indeksus, jei 
jis teikia neobjektyvius lyginamuosius 
indeksus arba objektyvius lyginamuosius 
indeksus, kurie neatitinka 2013 m. liepos 
17 d. IOSCO principų, ir jei jie yra 
naudojami kaip kriterijus finansinėse 
priemonėse arba finansinėse sutartyse arba 
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investicinio fondo rezultatams vertinti.

Or. de

Pakeitimas 87
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius prašymą išduoti 
veiklos leidimą pateikia valstybės narės, 
kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai 
institucijai.

1. Administratorius, kuriam taikomi 22 
straipsnio 1 dalyje nustatyti veiklos 
leidimo išdavimui taikomi reikalavimai,
prašymą išduoti veiklos leidimą pateikia 
valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, 
kompetentingai institucijai.

Or. de

Pakeitimas 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Administratorius prašymą išduoti 
veiklos leidimą pateikia valstybės narės, 
kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai 
institucijai.

1. Administratorius prašymą išduoti 
veiklos leidimą pateikia valstybės narės, 
kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai 
institucijai. 3 straipsnio 20 punkte 
nurodyto biržos prekių lyginamojo 
indekso administratorius pateikia 
prašymą dėl patvirtinimo EVPRI. 
Energijos kainų lyginamųjų indeksų 
atveju ACER bendradarbiauja ir keičiasi 
informacija su EVPRI.

Or. en
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Pakeitimas 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Privalomas tarpininkavimas

1. EVPRI nustato tarpininkavimo 
priemonę, kuri padėtų kompetentingoms 
institucijoms prieiti prie bendros 
nuomonės esant kokiems nors 
nesutarimams dėl šio reglamento.
2. Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (EVPRI), 19 straipsnio 1 dalis, 
susijusi su kompetentingų institucijų 
nesutarimų tarpvalstybinių situacijų 
atvejais sprendimu, kuriuo nustatomi 
privalomo tarpininkavimo įgaliojimai, 
galioja taikant visus atitinkamus šio 
reglamento straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 90
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad kompetentingos institucijos galėtų 
vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, 
pagal nacionalinę teisę joms suteikiami 
bent šie priežiūros ir tyrimo įgaliojimai:

1. Kad kompetentingos institucijos arba 
biržos prekių lyginamojo indekso atveju 
remiantis 3 straipsnio 20 punktu EVPRI 
galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį 
reglamentą, pagal nacionalinę ir ES teisę 
joms suteikiami bent šie priežiūros ir 
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tyrimo įgaliojimai:

Or. en

Pakeitimas 91
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kad galėtų naudotis tais įgaliojimais, 
kompetentingos institucijos nustato 
tinkamas ir veiksmingas teisės į gynybą ir 
pagrindinių teisių apsaugos priemones.

Kad galėtų naudotis tais įgaliojimais, 
kompetentingos institucijos nustato 
tinkamas ir veiksmingas teisės į gynybą, 
konfidencialumą ir pagrindinių teisių 
apsaugos priemones.

Or. en

Pakeitimas 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įgyvendintos tinkamos priemonės, kad 
kompetentingos institucijos turėtų visus 
priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų 
pareigoms vykdyti.

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įgyvendintos tinkamos priemonės, kad 
kompetentingos institucijos arba biržos 
prekių lyginamojo indekso atveju 
remiantis 3 straipsnio 20 punktu EVPRI 
turėtų visus priežiūros ir tyrimo 
įgaliojimus, būtinus jų pareigoms vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 93
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis straipsnis mutatis mutandis
taikomas EVPRI biržos prekių 
lyginamųjų indeksų atveju remiantis 3 
straipsnio 20 punktu.

Or. en

Pakeitimas 94
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per 30 darbo dienų nuo 13 straipsnio 1 
dalyje nurodyto sprendimo, kuriuo 
nustatoma, kad lyginamasis indeksas yra 
ypatingos svarbos lyginamasis indeksas, 
įsigaliojimo kompetentinga institucija
sukuria kompetentingų institucijų kolegiją.

1. Per 30 darbo dienų nuo 13 straipsnio 1 
dalyje nurodyto sprendimo, kuriuo 
nustatoma, kad lyginamasis indeksas yra 
ypatingos svarbos lyginamasis indeksas, 
įsigaliojimo EVPRI sukuria kompetentingų 
institucijų kolegiją.

Or. en

Pakeitimas 95
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atlikdama savo funkcijas 
įgyvendinant Reglamentą (EB) 
Nr. 1227/2011 ir stebint jo įgyvendinimą, 
Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (angl. ACER) 
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bendradarbiauja su EVPRI taikant šį 
reglamentą ir neatidėliodama teikia visą 
informaciją, kuri reikalinga jos pareigoms 
atlikti.

Or. pt

Pakeitimas 96
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 
dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3 
dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje, 12 straipsnio 
3 dalyje, 16 straipsnio 2 dalyje ir 23 
straipsnio 7 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

2. 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 
dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 2 
dalyje, 11 straipsnio 7 dalyje, 12 straipsnio 
3 dalyje, 16 straipsnio 2 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje ir 47 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo [šios 
direktyvos įsigaliojimo].

Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 97
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dėl biržos prekių lyginamųjų indeksų, 
kurie apibrėžti 3 straipsnio 1 dalies 20 
punkte, EVPRI, remdamasi 2012 m. 
spalio 5 d. IOSCO Naftos kainas 
nurodančių agentūrų priežiūros principų 
persvarstymo rezultatais, kurie turėtų būti 
paskelbti 2014 m. gegužės ar birželio 
mėn., ir šio reglamento III priedu, kuris 
EVPRI yra kaip orientacinis dokumentas, 
per 18 mėnesių įsigaliojus šiam 
reglamentui ištirs, ar biržos prekių 
lyginamuosius indeksus galima įtraukti į 
šio reglamento taikymo sritį ir kaip, ar 
tikslingas ir reikalingas atskiras 
reglamentavimas. Tyrimo rezultatus 
EVPRI pateiks Parlamentui ir Komisijai.

Or. de

Pakeitimas 98
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 20 straipsnio 1 dalies a–e punktuose 
nurodytos sąlygos taikomos trečiojoje 
šalyje įsisteigusio administratoriaus 
teikiamiems lyginamiesiems indeksams tik 
praėjus 36 mėnesių pereinamajam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, jei reglamentui įsigaliojant 
šie lyginamieji indeksai atitiko 2013 m. 
liepos 17 d. IOSCO Finansinių 
lyginamųjų indeksų principus.

Or. de
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Pakeitimas 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
administratorius, atitinkama kompetentinga 
institucija leidžia naudoti lyginamąjį 
indeksą tol, kol su tuo lyginamuoju 
indeksu susietų finansinių sutarčių ar 
finansinių priemonių vertė yra ne didesnė 
kaip 5 % su tuo lyginamuoju indeksu 
susietų finansinių priemonių ir finansinių 
sutarčių vertės šio reglamento įsigaliojimo 
metu. Pradėjus taikyti šį reglamentą, 
finansinės sutartys ar finansinės priemonės 
neturi būti susietos su tokiu esamu 
lyginamuoju indeksu.

4. Valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
administratorius, atitinkama kompetentinga 
institucija leidžia naudoti lyginamąjį 
indeksą tol, kol nutraukiamos su tuo 
lyginamuoju indeksu susietos finansinės 
priemonės ir finansinės sutartys šio 
reglamento įsigaliojimo metu. Pradėjus 
taikyti šį reglamentą, naujos finansinės 
sutartys ar finansinės priemonės neturi būti 
susietos su tokiu esamu lyginamuoju 
indeksu.

EVPRI, po išsamių konsultacijų su ACER 
c punkto atveju, parengia techninių 
įgyvendinimo standartų projektą, kuriame 
nurodo:
a) informaciją, kurią administratorius turi 
pateikti prašyme išduoti veiklos leidimą, 
siekiant pagrįstai įrodyti, kad tikėtina, jog 
galėtų kilti sumaištis, atsirasti force 
majeure ar būti nesilaikoma sutarties;
b) aplinkybės, kuriomis laikoma, kad 
sumaištis, force majeure ir bet kokios 
finansinės sutarties sąlygų pažeidimas 
atsirado pagal šį reglamentą;
c) kalibruotos ir proporcingos 
pereinamojo laikotarpio procedūros, 
skirtos ypatingos svarbos ir sektoriniams 
lyginamiesiems indeksams, ypač 
taikomiems palūkanų normoms ir biržos 
prekėms.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose 
nustatyta tvarka ir taikant pratęsimo 
laikotarpį praėjus trims mėnesiams [kaip 
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nustatyta Omnibus II direktyvoje].

Or. en

Pakeitimas 100
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2014 m. birželio mėn. Komisija 
įvertina, ar šis reglamentas, kiek tai susiję 
su biržos prekių lyginamaisiais indeksais, 
atitinka galutinę ataskaitą dėl IOSCO 
Naftos kainas nurodančių agentūrų 
priežiūros principų, kurie bus paskelbti 
2014 m. balandžio mėn., ir pateikia 
Europos Parlamentui savo 
rekomendacijas ir pasiūlymus, 
apimančius tarptautines sutartis, jei tai 
laikoma tinkama.

Or. en

Pakeitimas 101
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Lyginamojo indekso teikimas veiklos ir 
funkcijų požiūriu yra atskirtas nuo 
kiekvienos administratoriaus verslo 
dalies, dėl kurios kyla ar gali kilti interesų 
konfliktas. Jeigu šių konfliktų negalima 
valdyti, lyginamojo indekso operatorius 
nutraukia bet kokią veiklą ar santykius, 
dėl kurių kyla šie konfliktai, arba nustoja 
rengti lyginamąjį indeksą.

1. Juridinis arba fizinis asmuo, 
kontroliuojantis lyginamojo indekso 
teikimą, negali tuo pat metu 
organizaciniu arba funkciniu požiūriu 
būti to lyginamojo indekso naudotojas.



AM\1013230LT.doc 55/61 PE526.062v01-00

LT

Or. de

Pakeitimas 102
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio I dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) fiziškai atskiriami sandorių sudarymo 
funkcijos ir atskaitomybės linijų 
darbuotojai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 103
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio II dalies 10 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu administratorių valdo arba 
kontroliuoja duomenų teikėjai arba 
naudotojai, ją vykdo tokios sudėties atskira 
taryba ar komitetas, kad būtų užtikrinamas 
jų nepriklausomumas ir interesų konfliktų 
nebuvimas. Jeigu administratorių valdo ar 
kontroliuoja duomenų teikėjai, duomenų 
teikėjai komitete neturėtų sudaryti 
daugumos. Jeigu administratorių valdo ar 
kontroliuoja naudotojai, naudotojai 
komitete neturėtų sudaryti daugumos;

a) jeigu administratorių valdo arba 
kontroliuoja pradinių duomenų, kurie nėra 
sandorio duomenys, teikėjai arba 
naudotojai, ją vykdo tokios sudėties atskira 
taryba ar komitetas, kad būtų užtikrinamas 
jų nepriklausomumas ir interesų konfliktų 
nebuvimas;

Or. de

Pakeitimas 104
Werner Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio II dalies 10 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu administratorius nėra valdomas ar 
kontroliuojamas savo duomenų teikėjų ar 
naudotojų, ją vykdo vidaus taryba ar 
komitetas. Vidaus tarybos ar komiteto 
nariai neturi dalyvauti teikiant jų 
prižiūrimą lyginamąjį indeksą;

b) jeigu administratorius nėra valdomas ar 
kontroliuojamas savo pradinių duomenų, 
kurie nėra sandorio duomenys, teikėjų ar 
naudotojų, ją vykdo vidaus taryba ar 
komitetas. Vidaus tarybos ar komiteto 
narių dauguma negali dalyvauti teikiant jų 
prižiūrimą lyginamąjį indeksą;

Or. de

Pakeitimas 105
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio II dalies 10 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu administratorius gali įrodyti, kad, 
atsižvelgiant į jo lyginamojo indekso 
teikimo pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip 
pat į su tuo lyginamuoju indeksu susijusią 
riziką ir jo poveikį, a ir b punktuose 
nustatyti reikalavimai yra neproporcingi, 
už priežiūrą atsakingo pareigūno funkciją 
gali vykdyti fizinis asmuo. Už priežiūrą 
atsakingas pareigūnas neturi dalyvauti 
teikiant jokį jo prižiūrimą lyginamąjį 
indeksą.

c) jeigu administratorius gali įrodyti, kad, 
atsižvelgiant į jo lyginamojo indekso 
teikimo pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip 
pat į su tuo lyginamuoju indeksu susijusią 
riziką ir jo poveikį, a ir b punktuose 
nustatyti reikalavimai yra neproporcingi, 
už priežiūrą atsakingo pareigūno funkciją 
gali vykdyti fizinis asmuo. Tai visų pirma 
taikoma objektyvių lyginamųjų indeksų 
atveju, jei administratorius už jį 
atsakingai kompetentingai institucijai 
deklaruoja, kad tie lyginamieji indeksai 
atitinka 2013 m. liepos 17 d. IOSCO 
Finansinių lyginamųjų indeksų principus.
Už priežiūrą atsakingas pareigūnas neturi 
dalyvauti teikiant jokį jo prižiūrimą 
lyginamąjį indeksą.

Or. de
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Pakeitimas 106
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A skirsnio IV dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų 
atveju administratorius paskiria 
nepriklausomą išorės auditorių, kuris 
tikrina, kaip administratorius laikosi 
lyginamojo indekso nustatymo metodikos 
ir šio reglamento, ir teikia apie tai 
ataskaitas, jeigu su lyginamaisiais 
indeksais susijusios administratoriaus 
veiklos mastas ir sudėtingumas kelia didelę 
riziką finansiniam stabilumui.

16. Ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų 
pagal 3 straipsnio 1 dalies 21 punktą ir 
neobjektyvių lyginamųjų indeksų atveju 
administratorius paskiria nepriklausomą 
išorės auditorių, kuris tikrina, kaip 
administratorius laikosi lyginamojo 
indekso nustatymo metodikos ir šio 
reglamento, ir teikia apie tai ataskaitas, 
jeigu su lyginamaisiais indeksais susijusios 
administratoriaus veiklos mastas ir 
sudėtingumas kelia didelę riziką 
finansiniam stabilumui.

Or. de

Pakeitimas 107
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B skirsnio 1 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) administratorius susijusių lyginamųjų 
indeksų duomenų teikėjus nedelsdamas 
informuoja apie užsakomąsias paslaugas;

Or. de

Pakeitimas 108
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo C skirsnio II dalies 2 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgia į tokius veiksnius kaip, pvz., 
rinkos dydis ir įprastas likvidumas, 
prekybos ir rinkos dalyvių pozicijų 
skaidrumas, rinkos koncentracija, rinkos 
dinamika ir bet kokios imties tinkamumas 
ekonomikos tikrovei, kuriai įvertinti tas 
lyginamasis indeksas yra skirtas, 
atspindėti;

a) atsižvelgia į tokius veiksnius kaip, pvz., 
rinkos dydis ir įprastas likvidumas, rinkos 
išsivystymo lygis, prekybos ir rinkos 
dalyvių pozicijų skaidrumas, rinkos 
koncentracija, rinkos dinamika ir bet 
kokios imties tinkamumas ekonomikos 
tikrovei, kuriai įvertinti tas lyginamasis 
indeksas yra skirtas, atspindėti;

Or. en

Pakeitimas 109
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo C skirsnio II dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgia į tokius veiksnius kaip, pvz., 
rinkos dydis ir įprastas likvidumas, 
prekybos ir rinkos dalyvių pozicijų 
skaidrumas, rinkos koncentracija, rinkos 
dinamika ir bet kokios imties tinkamumas 
ekonomikos tikrovei, kuriai įvertinti tas 
lyginamasis indeksas yra skirtas, 
atspindėti;

a) atsižvelgia į tokius veiksnius kaip, pvz., 
rinkos dydis ir įprastas likvidumas, rinkos 
dinamikos lygis, prekybos ir rinkos dalyvių 
pozicijų skaidrumas, rinkos koncentracija, 
rinkos dinamika ir bet kokios imties 
tinkamumas ekonomikos tikrovei, kuriai 
įvertinti tas lyginamasis indeksas yra 
skirtas, atspindėti;

Or. de

Pakeitimas 110
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis priedas taikomas biržos prekių 
lyginamiesiems indeksams; tai yra 
lyginamasis indeksas, kai pagrindinis 

Šis priedas EVPRI yra orientacinis 
dokumentas ištirti, ar biržos prekių 
lyginamuosius indeksus, apibrėžtus 3 
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turtas taikant 3 straipsnio 1 dalies c 
punktą yra biržos prekė, kaip apibrėžta 
Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/200628 2 straipsnio 2 punkte.

straipsnio 1 dalies 20 punkte, galima 
įtraukti į šio reglamento taikymo sritį ir 
kaip, ar tikslingas ir reikalingas atskiras 
reglamentavimas.

__________________
28 OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

Or. de

Pakeitimas 111
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmos pastraipos 28 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 OL L 241, 2006 9 2, p. 1. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 112
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kriterijus, pagal kuriuos nustatomi 
vertinimo laikotarpiai tais atvejais, kai 
pateiktų duomenų apimtis yra mažesnė nei 
pagal metodiką rekomenduojama minimali 
sandorių duomenų apimties riba arba tie 
duomenys neatitinka būtinų 
administratoriaus kokybės standartų, 
įskaitant visus alternatyvius vertinimo 
metodus, įskaitant teorinių apskaičiavimų 
modelius;

e) kriterijus, pagal kuriuos nustatomi 
vertinimo laikotarpiai tais atvejais, kai 
pateiktų duomenų apimtis yra mažesnė nei 
pagal metodiką rekomenduojama minimali 
sandorių duomenų apimties riba arba tie 
duomenys neatitinka būtinų 
administratoriaus kokybės standartų, 
įskaitant visus alternatyvius vertinimo 
metodus, įskaitant teorinių apskaičiavimų 
modelius. Kriterijais paaiškinamos 
procedūros, taikomos tuo atveju, kai nėra 
sandorių duomenų;

Or. en
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Pakeitimas 113
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Administratorius tiek, kiek įmanoma, 
kad nebūtų pakenkta skelbtinam 
lyginamajam indeksui, apibūdina ir kartu 
su kiekvienu apskaičiavimu paskelbia:

6. Administratorius tiek, kiek pagrįsta,
neuždelsdamas kainų nurodymo termino,
apibūdina ir kartu su kiekvienu 
apskaičiavimu paskelbia:

Or. en

Pagrindimas

Atitinka biržos prekėms taikomus IOSCO principus.

Pakeitimas 114
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Administratorius tiek, kiek įmanoma, 
kad nebūtų pakenkta skelbtinam 
lyginamajam indeksui, apibūdina ir kartu 
su kiekvienu apskaičiavimu paskelbia:

6. Administratorius tiek, kiek pagrįsta,
neatidėliodamas lyginamojo indekso 
paskelbimo, apibūdina ir kartu su 
kiekvienu apskaičiavimu paskelbia:

Or. pt

Pakeitimas 115
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Administratorius užtikrina, kad kitose 12. Administratorius užtikrina, kad kitose 
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jo verslo operacijose būtų taikomos 
procedūros ir mechanizmai, kuriais 
siekiama kuo labiau sumažinti tikimybę 
interesų konfliktais paveikti lyginamųjų 
indeksų apskaičiavimų teisingumą.

jo verslo operacijose būtų taikomos 
tinkamos procedūros ir mechanizmai, 
kuriais siekiama kuo labiau sumažinti 
tikimybę interesų konfliktais paveikti 
lyginamųjų indeksų apskaičiavimų 
teisingumą.

Or. en

Pakeitimas 116
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 13 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Administratorius užtikrina, kad 
atskaitomybės linijos tarp jo vadovų, 
vertintojų ir kitų darbuotojų, taip pat nuo 
vadovų iki administratoriaus aukščiausiojo 
lygmens vadovybės ir jo valdybos būtų 
atskirtos, kad:

13. Administratorius užtikrina, kad 
tinkamos atskaitomybės linijos tarp jo 
vadovų, vertintojų ir kitų darbuotojų, taip 
pat nuo vadovų iki administratoriaus 
aukščiausiojo lygmens vadovybės ir jo 
valdybos būtų atskirtos, kad:

Or. en


