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Pakeitimas 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis
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 ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į naudojamą
prekybos sistemą, savo sistemose 
nurodytoms kotiruotėms ir pavedimams
viešai skelbia obligacijų ir struktūrizuotų 
finansinių produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kurioms 
taikomos 24 straipsnyje nurodytos 
prekybos prievolės, kainas ir komercinio 
susidomėjimo tomis 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.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma ne 
finansų sandorio šalių atliekamiems 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kurie sumažina objektyviai 
pamatuojamą riziką, tiesiogiai susijusią 
su komercine veikla arba su šią sandorio 
šalį finansuojančiu verslu. 

Or. en

Pagrindimas

Ne finansų įmonių naudojamos išvestinės finansinės priemonės yra pritaikytos lanksčiai ir 
veiksmingai apdrausti nuo vykdomam verslui kylančios rizikos. Pagal šį pakeitimą šiems 
sandoriams nebūtų taikomi skaidrumo reikalavimai, kadangi viešas šių pritaikytų sandorių 
skelbimas gali kelti konfidencialumo problemų.
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Pakeitimas 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių 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.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms taikomos 24 straipsnyje 
nurodytos prekybos prievolės, 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.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma ne 
finansų sandorio šalių atliekamiems 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kurie sumažina objektyviai 
pamatuojamą riziką, tiesiogiai susijusią 
su komercine veikla arba su šią sandorio 
šalį finansuojančiu verslu. 

Or. en

Pagrindimas

Ne finansų įmonių naudojamos išvestinės finansinės priemonės yra pritaikytos lanksčiai ir 
veiksmingai apdrausti nuo vykdomam verslui kylančios rizikos. Pagal šį pakeitimą šiems 
sandoriams nebūtų taikomi skaidrumo reikalavimai, kadangi viešas šių pritaikytų sandorių 
skelbimas gali kelti konfidencialumo problemų.
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Pakeitimas 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai 
arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms taikomos 24 
straipsnyje nurodytos prekybos prievolės, 
kotiruotes, kuriomis įsipareigojama 
sudaryti sandorį, jeigu įvykdomos šios 
sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš nuosavo 
finansinio turto, visiems klientams nurodytų tą pačią atitinkamos priemonės kainą, neleistų 
jiems diferencijuoti kainų atsižvelgiant į su sandorio šalimi susijusią riziką, kuri yra labai 
svarbi atliekant pritaikytų išvestinių priemonių sandorius su ne finansų įmonėmis. Taigi 
reikalavimas nustatyti kotiruotes turėtų būti taikomas tik toms išvestinėms priemonėms, kurios 
nėra pritaikytos individualiam klientui, yra pakankamai likvidžios ir todėl jomis turėtų būti 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.

Pakeitimas 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma 
tokiems ne finansų sandorio šalių 
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atliekamiems išvestinių finansinių 
priemonių sandoriams, kurie sumažina 
objektyviai pamatuojamą riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla arba su šią 
sandorio šalį finansuojančiu verslu. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš nuosavo 
finansinio turto, visiems klientams nurodytų tą pačią atitinkamos priemonės kainą, neleistų 
jiems diferencijuoti kainų atsižvelgiant į su sandorio šalimi susijusią riziką, kuri yra labai 
svarbi atliekant pritaikytų išvestinių priemonių sandorius su ne finansų įmonėmis. Taigi 
reikalavimas nustatyti kotiruotes turėtų būti taikomas tik toms išvestinėms priemonėms, kurios 
nėra pritaikytos individualiam klientui, yra pakankamai likvidžios ir todėl jomis turėtų būti 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.

Pakeitimas 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro 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 apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, 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 obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms taikomos 24 
straipsnyje nurodytos prekybos prievolės, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis 
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma 
tokiems ne finansų sandorio šalių 
atliekamiems išvestinių finansinių 
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priemonių sandoriams, kurie sumažina 
objektyviai pamatuojamą riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla arba su šią 
sandorio šalį finansuojančiu verslu. 

Or. en

Pagrindimas

Įmonių naudojamos išvestinės finansinės priemonės yra pritaikytos lanksčiai ir veiksmingai 
apdrausti nuo vykdomam verslui kylančios rizikos. Pagal šį pakeitimą šiems sandoriams 
nebūtų taikomi skaidrumo reikalavimai, kadangi viešas šių pritaikytų sandorių skelbimas gali 
kelti konfidencialumo problemų.

Pakeitimas 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prekybos prievolė netaikoma 
didmeniniams energijos produktams, 
kurie yra tinkamai kontroliuojami 
kompetentingų riziką ribojančios 
priežiūros institucijų, kaip apibrėžta 2011 
m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 2011/1227 
dėl didmeninės energijos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo.

Or. en

Pagrindimas

Finansinių priemonių rinkos reglamente (FPRR) nustatyta prekybos prievolės procedūra gali 
susiaurinti ERIR pripažintą taikymo sritį. Be to, jame neatsižvelgiama į didmeninėms 
energijos rinkoms pagal Reglamentą 2011/1227/EB dėl rinkos vientisumo nustatytas
taisykles.
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Pakeitimas 7
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui Sąjungoje iškilusią grėsmę;

a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
finansų rinkų veikimui, ekonominei 
naudai ir vientisumui arba visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje 
iškilusią grėsmę

Or. en

Pagrindimas

Ekonominė rinkų nauda, t. y. jų gebėjimas atskleisti kainas ir apdrausti nuo rizikos, kurios 
negalima išvengti, yra neabejotinai pagrindinė funkcija, kurią priežiūros institucijos turi 
išlaikyti vykdydami savo veiklą. Tai turi būti jų (ir EVPRI) misijos dalis, kaip tai yra dalis 
misijos, kurią atlieka JAV Prekybos biržos prekių ateities sandoriais komisija (angl. CFTC).

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

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 deleguotuosius aktus 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos.

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kaip Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
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pabaigos. 

Or. ro

Pakeitimas 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Asmenims, kurių pagrindinę veiklą 
sudaro savo sąskaita vykdomi biržos 
prekių ir (arba) biržos prekių išvestinių 
priemonių sandoriai, viso šio reglamento 
nuostatos taikomas tik nuo ... *. Kai 
asmenys, kurie savo sąskaita prekiauja 
biržos prekėmis ir (arba) biržos prekių 
išvestinėmis priemonėmis, priklauso 
grupei, kurios pagrindinis verslas yra 
investavimo paslaugų teikimas pagal 
Direktyvą 2004/39/EB arba 
bankininkystės paslaugų teikimas pagal 
Direktyvą 2000/12/EB, šis reglamentas 
taikomas pagal 2 dalį. 
__________
* OL: Įrašyti datą: du metai po šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. de

Pagrindimas

Ateityje FPRR bus taikomas anksčiau jo taikymo sričiai nepriklausiusiems naujiems rinkos 
dalyviams, kurių pirmą kartą bus prašoma laikytis jame išdėstytų sudėtingų reikalavimų ir 
atitinkamai persitvarkyti, o finansų įmonės turės laikytis tik papildomų reikalavimų. Taigi 
jiems atitinkamai reikės ilgesnių įgyvendinimo terminų. 


