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Pakeitimas 13
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86a) valstybės narės turėtų taikyti 
reikalavimą reguliuojamoms rinkoms ir 
daugiašalėms prekybos sistemoms (DPS), 
kurios sutinka su prekyba arba prekiauja 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, be ex ante pozicijų ribų taip 
pat taikyti kitas tokias ribų kontrolės 
priemones, nes jų reikia, siekiant 
užtikrinti tinkamą rinkų veikimą ir ypač 
sumažinti galimą manipuliavimą rinkoje 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar 
didelių pozicijų turėtojų dominavimą ir 
užtikrinti, kad rinkos dalyviai turėtų 
reikiamas priemones fiziniams 
sandoriams sudaryti. Tokiomis kontrolės 
priemonėmis reikėtų suteikti galimybę 
prekybos vietai reikalauti narių ar dalyvių 
nutraukti pozicijos galiojimą ar jį 
sutrumpinti;

Or. en

Pagrindimas

Perdėtą spekuliaciją biržos prekėmis reikėtų uždrausti. Šiuo požiūriu pozicijų ribų taikymas 
kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, o ne pakeičiamas. Vis dėlto, 
nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios su komercine veikla, kuri yra 
susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.

Pakeitimas 14
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmenims, teikiantiems investicines 
paslaugas tik jas patronuojančioms 
įmonėms, savo patronuojamosioms 
įmonėms ar kitoms jas patronuojančios 
įmonės patronuojamosioms įmonėms;

b) asmenims, įskaitant bendrai valdomas 
įmones, teikiantiems investicines paslaugas 
tik jas patronuojančioms įmonėms, savo 
patronuojamosioms įmonėms ar kitoms jas 
patronuojančios įmonės 
patronuojamosioms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 15
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, arba

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai ir užsiima algoritmine 
prekyba, arba

Or. de

Pagrindimas

Būtina paaiškinti išimtį, kad būtų užtikrinta, jog bet kokio pobūdžio (netgi mažiausio masto) 
prekybai biržoje dėl realiosios ekonomikos nebūtų taikomos Finansinių priemonių direktyvos 
(FPRD) taisyklės (pvz., norint apsisaugoti nuo prekių kainos arba užsienio valiutos kurso 
rizikos, taip pat norint pirkti (parduoti) įmonės turimas akcijas).

Pakeitimas 16
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 

Asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal
i punktą, nereikia laikytis ir šiame punkte 
numatytų sąlygų, kad išimtis būtų 
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priemonėmis savo sąskaita kaip 
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

taikoma;

ši išimtis taikoma asmenims, kurie 
prekiaudami apyvartiniais taršos leidimais 
neteikia jokių investavimo paslaugų ar 
nevykdo investicinės veiklos, t. y. nevykdo 
verslo savo sąskaita, tik vykdydamos 
klientų pavedimus, ir kurie patys arba 
tiesiogiai nevaldo įrenginių, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2003/87/EB;

Or. en

Pakeitimas 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems 
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies 
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip
reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba 
dalyviai, taip pat ir kaip biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

Asmenims, kuriems taikoma išimtis pagal 
2 straipsnio 1 dalies i punktą, 
prekiaujantiems finansinėmis priemonėmis 
savo sąskaita kaip reguliuojamos rinkos 
arba DPS nariai arba dalyviai, taip pat ir 
kaip biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių, apyvartinių taršos leidimų arba 
jų išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai, nereikia laikytis ir šios 
išimties sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti pagal d ir i punktus taikomų išimčių sąsają.
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Pakeitimas 18
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikia klientams investicines paslaugas, 
susijusias su biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis ar išvestinių 
finansinių priemonių sutartis, numatytas 
I priedo C 10 skyriuje, ar apyvartiniais 
taršos leidimais ir jų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis su sąlyga, kad:
i) tokie asmenys suteikia galimybę 
klientams vykdyti savo pramoninę veiklą, 
pasinaudojant pagrindine infrastruktūra 
ir teikiamomis paslaugomis, ir
ii) pagrindinis klientų verslas apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų 
teikimas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
nei banko paslaugos, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB,
arba

Or. en

Pagrindimas

Reikia vienodų sąlygų didelėms pramonės bendrovėms, kurios savo sąskaita prekiauja 
finansinėmis priemonėmis, ir mažesnėms rinkos dalyvėms, kurios, siekdamos konkuruoti, 
privalo naudotis trečiųjų šalių valdomomis gamybos vietomis (įskaitant paramos paslaugas ir 
praktinę patirtį). Gamybos vietų operatoriams, kurie vykdo veiklą savo sąskaita, siekdami 
teikti investicines paslaugas mažesnėms bendrovėms, vykdančioms pramoninę veiklą savo 
gamybos vietose, taip pat turėtų būti taikoma išimtis, jei ši veikla yra pagalbinė jų 
pagrindiniam verslui.

Pakeitimas 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu norima išvengti mažųjų ir vidutinių komercinių bendrovių, kurios neišgali pačios 
tiesiogiai dalyvauti prekybos rinkose ir valdyti su jų pagrindiniu verslu susijusios rizikos, 
įsteigia bendrus organus ar sudaro strateginius susitarimus su trečiais organais, siekdamos 
sukurti kritinę masę ir pateikti į prekybos rinkas ir taip valdyti su jų pagrindine veikla 
susijusią riziką, diskriminacijos.

Pakeitimas 20
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas ir kad
pagalbinio verslo dydis neatitinka 
sistemiškai svarbios rinkos, kurioje yra 
vykdomas, dalies;

Or. en
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Pagrindimas

Dvi panašiai svarbios prekybos veiklos rūšys neturėtų būti traktuojamos skirtingai. Nėra jokių 
ekonominių ar rinkos veikimo argumentų, dėl kurių būtų numatomos išimtys svarbiai 
prekybos veiklai tik dėl to, kad ji vykdoma įmonėje, kurios pagrindinis verslas yra kažkas kita. 
EVPRI turėtų nustatyti, ką konkrečioje rinkoje reiškia „svarbi“.

Pakeitimas 21
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu norima išvengti komercinių bendrovių, kurios neišgali pačios tiesiogiai dalyvauti 
prekybos rinkose ir valdyti su jų pagrindiniu verslu susijusios rizikos, diskriminacijos. 
Dažniausiai jos su savo prekybos įmone įsteigia konsoliduotą grupę, siekdamos sukurti kritinę 
masę ir pateikti į prekybos rinkas. Šiuo atveju dabartiniai patronuojančiosios įmonės ir 
patronuojamosios įmonės apibrėžtys netinka, nes jais neatkreipiamas dėmesys būtent į 
bendrovės struktūros ypatybes.

Pakeitimas 22
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) perdavimo sistemos operatoriams, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2009/72/EB 2 

n) perdavimo ir platinimo sistemos 
operatoriams, kaip apibrėžta 
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straipsnio 4 dalyje arba Direktyvos 
2009/73/EB 2 straipsnio 4 dalyje, 
vykdantiems savo užduotis pagal tas 
direktyvas, Reglamentą (EB) 714/2009, 
Reglamentą (EB) 715/2009 arba pagal
tuos reglamentus priimtus tinklo kodeksus 
arba gaires.

Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnio 
4 dalyje ir 2 straipsnio 6 dalyje arba 
Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 
4 dalyje, vykdantiems savo užduotis pagal 
tas direktyvas, Reglamentą (EB) 714/2009, 
Reglamentą (EB) 715/2009 arba pagal
tuos reglamentus priimtus tinklo kodeksus 
arba gaires, ir jų paslaugų tiekėjams dėl 
veiklos, išimtinai susijusios su pirmiau 
minėtomis įmonėmis.

Or. en

Pakeitimas 23
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dvi panašiai svarbios prekybos veiklos rūšys neturėtų būti traktuojamos skirtingai. Nėra jokių 
ekonominių ar rinkos veikimo argumentų, dėl kurių būtų numatomos išimtys svarbiai 
prekybos veiklai tik dėl to, kad ji vykdoma įmonėje, kurios pagrindinis verslas yra kažkas kita. 
EVPRI turėtų nustatyti, ką konkrečioje rinkoje reiškia „svarbi“.

Pakeitimas 24
Olle Schmidt, Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas. – veiklai vykdyti naudojamo kapitalo 
dydis palyginti su bendru kapitalu;

Or. en

Pagrindimas

Šiais elementais turėtų būti apibrėžiama pagalbinė veikla pagrindiniam ne finansų sandorio 
šalies verslui. Tai ypač svarbu energetikos bendrovėms, kurioms reikia vystyti veiklą, taip pat 
finansinėms priemonėms, siekiant valdyti riziką, susijusią su jų grupės komerciniam verslui 
reikalingų biržos prekių kainų svyravimu.

Pakeitimas 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antros pastraipos 2 a įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veikla yra susijusi su biržos prekių 
rizikos ar kitos komercinės grupės veiklos 
keliamos rizikos, valdymu.

Or. en

Pagrindimas

Šiais elementais turėtų būti apibrėžiama pagalbinė veikla pagrindiniam ne finansų sandorio 
šalies verslui. Tai ypač svarbu energetikos bendrovėms, kurioms reikia vystyti veiklą, taip pat 
finansinėms priemonėms, siekiant valdyti riziką, susijusią su jų grupės komerciniam verslui 
reikalingų biržos prekių kainų svyravimu.

Pakeitimas 26
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmenys, kurie nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį laikantis straipsnio 
1 dalies, negali pasinaudoti laisve teikti 
paslaugas ir (ar) vykdyti veiklą arba steigti 
filialus, kaip numatyta atitinkamai 36 ir 37 
straipsniuose.

2. Asmenys, kurie nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį laikantis straipsnio 
1 dalies, negali pasinaudoti laisve teikti 
paslaugas ir (ar) vykdyti veiklą arba steigti 
filialus, kaip numatyta atitinkamai 36 ir 37 
straipsniuose. Patronuojamosios įmonės 
atveju reikėtų palyginti su grupės veiklai 
vykdyti naudojamu kapitalu.

Or. en

Pakeitimas 27
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) grupės pagrindas – įmonės, bendru 
ar vienpusiu dalyvavimu sudarančios 
grupę, neatsižvelgiant į tai, ar jos 
konsoliduotos, ar ne; tokiu atveju grupė 
yra laikoma viena įmone;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu norima išvengti komercinių bendrovių, kurios neišgali pačios tiesiogiai dalyvauti 
prekybos rinkose ir valdyti su jų pagrindiniu verslu susijusios rizikos, diskriminacijos. 
Dažniausiai jos su savo prekybos įmone įsteigia konsoliduotą grupę, siekdamos sukurti kritinę 
masę ir pateikti į prekybos rinkas. Šiuo atveju dabartiniai patronuojančiosios įmonės ir 
patronuojamosios įmonės apibrėžtys netinka, nes jais neatkreipiamas dėmesys būtent į 
bendrovės struktūros ypatybes.

Pakeitimas 28
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) Sandoris, kuriuo galima objektyviai 
išmatuoti, kiek juo sumažinama rizika, 
tiesiogiai susijusi su komercine veikla 
arba iždo finansavimo veikla – sandoris, 
kurio tikslas, vertinant bendrai ir kartu su 
kitais sandoriais, yra sumažinti:
i) galimą poveikį pokyčiams, susijusiems 
su rinkos turto verte, paslaugomis, 
sąnaudomis, produktais, biržos prekėmis, 
įsipareigojimais, kuriuos sandorio šalis ar 
jos grupė turi, gamina, apdoroja, teikia, 
įsigyja, prekiauja, nuomoja, parduoda ar 
patiria arba pagrįstai tikisi turėti, gaminti, 
apdoroti, teikti, įsigyti, prekiauti, nuomoti, 
pardavinėti ar patirti įprastai vykdydama 
savo verslą; arba
ii) galimą poveikį pokyčiams, susijusiems 
su rinkos turto verte, paslaugomis, 
sąnaudomis, produktais, biržos prekėmis, 
įsipareigojimais, nurodytais A skirsnyje, 
kuriuos lemia palūkanų normų, 
infliacijos normos, užsienio valiutos 
kurso, biržos prekių ar apyvartinių taršos 
leidimų kainų svyravimas ar kiti svarbūs 
kintamieji.

Or. en

Pakeitimas 29
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) Perdėta spekuliacija – prekyba bet 
kokia biržos preke pagal tokios biržos 
prekės pristatymo ateityje pardavimo 
sandorius, sudarytus pagal sandorių 
rinkos arba išvestinių finansinių 
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priemonių vykdymo sistemų taisykles arba 
kuriems šios taisyklės yra taikomos, arba 
sudarytus pagal elektroninės prekybos 
sistemas dėl svarbaus kainos atskleidimo 
sandorio, kurios lemia staigius ar 
nepagrįstus tokios biržos prekės kainos 
svyravimus ar bereikalingus pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Spekuliantai biržos prekių rinkoms reikalingi, siekiant suteikti likvidumo bona fide 
apsidraudimui, kai susidaro „ilgų“ ir „trumpų“ draudėjų disbalansas. Tačiau kai kuriose 
biržos prekių rinkose draudėjų kiekis yra mažesnis nei spekuliantų, todėl kyla rizika, kad 
kainų lygis ir nepastovumas nebebus lemiamas pagrindinių taisyklių. Apibrėžus perdėtą 
spekuliaciją papildomai pateisinamos priežiūros institucijos ir rinkos, siekiančios įsikišti 
saugant draudėjų interesus.

Pakeitimas 30
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b) Bona fide apsidraudimo sandoris 
yra:
a) sandoris arba pozicija, kurie:
i) yra sudarytų ar būsimų sandorių arba 
užimtų ar vėliau užimsimų pozicijų fizinės 
rinkodaros kanale pakaitalas;
ii) yra ekonomiškai tinkami rizikai, 
susijusiai su vadovavimu komercinei 
įmonei ir jos valdymu, mažinti; ir
iii) reikalingi dėl galimo pokyčio, 
susijusio su šių elementų verte:
– asmens turimo, gaminamo, apdorojamo 
ar prekiaujamo arba numatomo turėti, 
gaminti, apdoroti ar prekiauti turto;
– asmens turimų ar numatomų prisiimti 
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įsipareigojimų; arba
– asmens teikiamų, įsigyjamų arba 
numatomų teikti ar įsigyti paslaugų;
arba
b) sandoris arba pozicija, kuriais 
mažinama su pozicija susijusi rizika, 
kylanti dėl išvestinės finansinės 
priemonės, kuri:
i) buvo vykdoma, siekiant atsverti kitą 
sandorio šalį, kuriai sandoris atitiktų 
bona fide apsidraudimo sandorį pagal 
a punktą; arba
ii) atitinka a punkte nurodytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti prekių rinkų ekonominę naudą, svarbu turėti apsidraudimo apibrėžtį. Rinkos 
priežiūra reikėtų skatinti tų šalių, kurios turi poveikio biržos prekių kainoms, kuris yra 
neišvengiama verslo vykdymo pasekmė, interesus, o ne lažybas dėl kainų. Išimtys turėtų būti 
siejamos su šia apibrėžtimi, kadangi jos numatytos EMIR ir Dodd-Frank akte.

Pakeitimas 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

POZICIJŲ RIBOS IR ATASKAITŲ 
TEIKIMAS

POZICIJŲ VALDYMAS IR ATASKAITŲ 
TEIKIMAS

Or. en

Pagrindimas

Prekybos vietose turėtų būti numatytas skirtingų valdymo priemonių ar (ir) procedūrų 
rinkinys. Pozicijų ribos yra viena iš šių priemonių, tačiau prekybos vietoje taip pat turėtų būti 
sudarytos sąlygos taikyti alternatyvias tokio pat  poveikio procedūras, pvz., pozicijų valdymą.
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Pakeitimas 32
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos ir DPS operatoriai, 
kurie leidžia prekiauti arba prekiauja biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, riboja sutarčių, kurias tam 
tikros rinkos nariai ar dalyviai gali sudaryti 
per konkretų laikotarpį ir kuriomis 
siekiama:

Or. en

Pagrindimas

Perdėtą spekuliaciją biržos prekėmis reikėtų uždrausti. Šiuo požiūriu pozicijų ribų taikymas 
kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, o ne pakeičiamas. Vis dėlto,
nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios su komercine veikla, kuri yra 
susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.

Pakeitimas 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS 
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 
prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja atviras 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių pozicijas, kurias tam tikros 
rinkos nariai ar dalyviai gali užimti, arba 
taiko tokį pat poveikį turinčias 
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pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir
kuriomis siekiama:

alternatyvias priemones, kaip, pozicijų 
valdymas nustatant ribas, kuriomis 
siekiama:

Or. en

Pagrindimas

Nuskaičiuojant ribas nereikėtų remtis sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiumi. Jei 
ribos būtų taikomos biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, reikėtų remtis 
atviromis pozicijomis (ir 59 straipsnyje, ir 72 straipsnio 1 dalies g punkte). Palyginti su 
60 straipsnio 1 dalies antra pastraipa: „atviros pozicijos“. Taip pat palyginti su EMIR 
7 straipsnio tarpuskaitos ribos apskaičiavimu.

Pakeitimas 34
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 35
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis



AM\900875LT.doc 17/30 PE488.031v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vienintelės veiksmingos priemonės užkirsti kelią dideliam produktų ar strategijų, kurie gali 
trukdyti kainos atskleidimui ir prekių rinkų rizikos perkėlimo funkcijoms, kiekiui yra pozicijų 
ribos. Kitos priemonės turėtų būti papildomos, o ne ribas pakeičiančios.

Pakeitimas 36
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti likvidumą; (a) užtikrinti pakankamą rinkos likvidumą 
vykdant bona fide apsidraudimo 
sandorius;

Or. en

Pagrindimas

Prekių rinkos reguliavimu pirmiausia privaloma siekti sudaryti sąlygas realiosios ekonomikos 
gamintojams ir vartotojams apsidrausti organizuotoje rinkoje tokiomis kainomis, kurios ir 
lygio, ir nepastovumo atžvilgiu atspindi pagrindines pasiūlos ir paklausos varomąsias jėgas, 
o ne nepastovius su finansine spekuliacija susijusius interesus.
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Pakeitimas 37
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti tinkamas kainos nustatymo ir 
atsiskaitymo sąlygas.

(c) užtikrinti, kad pagrindinės rinkos
kainos atskleidimo funkcija ir atsiskaitymo 
sąlygos nebūtų trikdomos;

Or. en

Pagrindimas

Prekių rinkos reguliavimu pirmiausia privaloma siekti sudaryti sąlygas realiosios ekonomikos 
gamintojams ir vartotojams apsidrausti organizuotoje rinkoje tokiomis kainomis, kurios ir 
lygio, ir nepastovumo atžvilgiu atspindi pagrindines pasiūlos ir paklausos varomąsias jėgas, 
o ne nepastovius su finansine spekuliacija susijusius interesus.

Pakeitimas 38
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) sumažinti, pašalinti perdėtą 
spekuliaciją ar užkirsti jai kelią.

Or. en

Pagrindimas

Kai spekuliatyvūs interesai akivaizdžiai viršija draudėjų interesus, rinkos riziką labiau lemia 
galimybė gauti kapitalą iš fondų, nei ilgalaikės pagrindinės taisyklės. Svarbu patikslinti, kad 
susiklosčius tokioms aplinkybėms rinka nefunkcionuoja turinčiųjų neišvengiamo poveikio 
biržos prekių kainų rizikai labui. Reikėtų įpareigoti prižiūrėtojus imtis veiksmų atsverti bet 
kokią grėsmę ekonominiam rinkų naudingumui prieš bona fide apsidraudimą, kaip tai daroma 
JAV.
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Pakeitimas 39
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant ribas valstybės narės užtikrina, 
kad būtų paisoma dalyvių, vadovaujančių 
bona fide apsidraudimo veiklai, teisėtų 
interesų.

Or. en

Pagrindimas

Kai spekuliatyvūs interesai akivaizdžiai viršija draudėjų interesus, rinkos riziką labiau lemia 
galimybė gauti kapitalą iš fondų, nei ilgalaikės pagrindinės taisyklės. Svarbu patikslinti, kad 
susiklosčius tokioms aplinkybėms rinka nefunkcionuoja turinčiųjų neišvengiamo poveikio 
biržos prekių kainų rizikai labui. Reikėtų įpareigoti prižiūrėtojus imtis veiksmų atsverti bet 
kokią grėsmę ekonominiam rinkų naudingumui prieš bona fide apsidraudimą, kaip tai daroma 
JAV.

Pakeitimas 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį, jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą ir pagrindinės 
biržos prekių rinkos savybes, įskaitant 
gamybos, suvartojimo ir pristatymo į rinką 
modelius.
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pristatymo į rinką modelius.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant ribas nereikėtų remtis sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiumi. Kadangi 
automatiškai nustatomos ribos priklauso nuo rinkos struktūros, jos gali turėti neigiamo 
poveikio prekybos vietų likvidumui. Jei ribos būtų taikomos biržos prekių išvestinėms 
finansinėms priemonėms, reikėtų remtis atviromis pozicijomis (ir 59 straipsnyje, ir 
72 straipsnio 1 dalies g punkte). Palyginti su 60 straipsnio 1 dalies antra pastraipa: „atviros 
pozicijos“. Taip pat palyginti su EMIR 7 straipsnio tarpuskaitos ribos apskaičiavimu.

Pakeitimas 41
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apribojimai yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Visų pirma, 
jomis išskiriamos pozicijos, kuriomis 
objektyviai sumažinama rizika, tiesiogiai 
susijusi su komercine veikla, susijusia su 
biržos prekėmis, ir kitos pozicijos. Juose 
nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje 
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

Or. en

Pagrindimas

Perdėtą spekuliaciją biržos prekėmis reikėtų uždrausti. Šiuo požiūriu pozicijų ribų taikymas 
kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, o ne pakeičiamas. Vis dėlto, 
nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios su komercine veikla, kuri yra 
susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.
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Pakeitimas 42
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos ir DPS operatoriai, 
kurie sutinka su prekyba arba prekiauja 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, taip pat taikytų pozicijoms 
kitas tokias kontrolės priemones, nes jų 
reikia, siekiant užtikrinti tinkamą rinkų 
veikimą ir ypač sumažinti galimą 
manipuliavimą rinkoje išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis ar didelių 
pozicijų turėtojų dominavimą ir užtikrinti, 
kad prireikus rinkos dalyviai turėtų 
reikiamas priemones fiziniams 
sandoriams sudaryti. Tokiomis kontrolės 
priemonėmis suteikiama galimybė 
prekybos vietai reikalauti narių ar dalyvių 
nutraukti pozicijos galiojimą ar jį 
sutrumpinti.

Or. en

Pagrindimas

Perdėtą spekuliaciją biržos prekėmis reikėtų uždrausti. Šiuo požiūriu pozicijų ribų taikymas 
kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, o ne pakeičiamas. Vis dėlto, 
nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios su komercine veikla, kuri yra 
susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.

Pakeitimas 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

1a. Pozicijai, skirtai tiesiogiai su 
komercine veikla, susijusia su biržos 
prekėmis, susijusiai rizikai mažinti, 
netaikomos pozicijų ribos, nurodytos 
59 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškių nuostatų, kuriomis rizikos valdymo veiklai taikoma išimtis. Tai galima padaryti 
nustatant, kad nefinansinėse įmonėse pozicijų ribos netaikomos tiems produktams, kurie 
naudojami rizikos valdymo veiklai vykdyti. Tokiu būdu būtų išvengiama ir didelės 
administracinės naštos, tenkančios komercinėms įmonėms, kurios turi pagrįsti rizikos 
valdymui reikalingas pozicijas.

Pakeitimas 44
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Perdėtą spekuliaciją biržos prekėmis reikėtų uždrausti. Šiuo požiūriu pozicijų ribų taikymas 
kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, o ne pakeičiamas. Vis dėlto, 
nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios su komercine veikla, kuri yra 
susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.
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Pakeitimas 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Automatiškai nustatomų ribų nereikėtų reikalauti taikyti alternatyvioms priemonėms. Kadangi 
automatiškai nustatomos ribos priklauso nuo rinkos struktūros, jos gali turėti neigiamo 
poveikio prekybos vietų likvidumui ir riziką lemiančiai nebiržinei prekybai. Nustatant ribas 
nereikėtų remtis sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiumi. Jei ribos būtų taikomos 
biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, reikėtų remtis atviromis pozicijomis (ir 
59 straipsnyje, ir 72 straipsnio 1 dalies g punkte).

Pakeitimas 46
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentingos institucijos nenustato 
apribojimų arba alternatyvių priemonių, 
kurie yra labiau ribojantys nei priimtieji 
pagal 3 dalį, išskyrus išimtinius atvejus, 
kai jie yra objektyviai pagrįsti ir 
proporcingi, atsižvelgiant į konkrečios 
rinkos likvidumą ir tinkamą rinkos 
veikimą. Apribojimai galioja pradinį 
laikotarpį, neviršijantį šešių mėnesių po 
paskelbimo atitinkamos kompetentingos 
institucijos interneto svetainėje. Toks 
apribojimas gali būti atnaujinamas 
tolesniems laikotarpiams, neviršijantiems 

Išbraukta.
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šešių mėnesių vienu metu, jei ir toliau 
galioja apribojimo priežastys. Jei 
apribojimas po to šešių mėnesių 
laikotarpio neatnaujinamas, jis 
automatiškai nustoja galioti.
Kai nustatomos griežtesnės ribojančios 
priemonės, nei priimtosios pagal 3 dalį, 
kompetentingos institucijos praneša apie 
tai EVPRI. Griežtesnės ribojančios 
priemonės pranešime pagrindžiamos. 
EVPRI per 24 valandas parengia 
nuomonę dėl to, ar, jos manymu, 
priemonė yra reikalinga tuo išimtiniu 
atveju. Nuomonė skelbiama EVPRI 
interneto svetainėje.
Jei kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kurios prieštarauja EVPRI 
nuomonei, ji nedelsiant savo interneto 
svetainėje paskelbia pranešimą, kuriame 
išsamiai paaiškina, dėl kokių priežasčių ji 
taip pasielgė.

Or. en

Pagrindimas

Perdėtą spekuliaciją biržos prekėmis reikėtų uždrausti. Šiuo požiūriu pozicijų ribų taikymas 
kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, o ne pakeičiamas. Vis dėlto, 
nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios su komercine veikla, kuri yra 
susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.

Pakeitimas 48
Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama veiksmingai atlikti savo 
pareigas, susijusias su prekių rinkomis, ir 
koordinuoti paskirtųjų nacionalinių 
kompetentingų institucijų priežiūrą 
atsakant už tas rinkas, EVPRI įsteigia 
atskirą biržos prekių skyrių.



PE488.031v01-00 26/30 AM\900875LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Norint prisiimti svarbų prekių rinkos vaidmenį, reikia konkrečios kompetencijos. Gebėjimas 
prižiūrėti prekių rinką bona fide draudėjų interesų, platesnio masto ekonomikos ir privačių 
asmenų, kurių gyvenimui turi įtakos biržos prekių kainos, atžvilgiu, svarbu, kad EVPRI turėtų 
šiai sričiai paskirtą ir specializuotą skyrių.

Pakeitimas 49
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 93 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

2. 93 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

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

Or. ro

Pakeitimas 50
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 
[…], išskyrus nuostatas, kuriomis 

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

perkeliama 67 straipsnio 2 dalis, kurios 
taikomos nuo ...* .

Asmenims, kurių pagrindinė veikla yra 
prekyba biržos prekėmis ir biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
savo sąskaita, valstybės narės visas 
taisykles taiko tik nuo ...** .
Jei asmenys, kurie savo sąskaita vykdo 
prekybą biržos prekėmis ir (arba) biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, priklauso grupei, kurios 
pagrindinė veikla yra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2000/12/EB , teikimas,
taikomas šios dalies trečias papunktis.
___________
* OL: nurodyti datą praėjus dvejiems 
metams po direktyvos įsigaliojimo.
** OL: nurodyti datą praėjus dvejiems 
metams nuo to laiko, kai bendrai 
pradedamos taikyti šios direktyvos trečio 
papunkčio nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD) ateityje bus taikoma iki šiol į taikymo sritį 
neįtrauktiems naujiems rinkos dalyviams. Šie dalyviai pirmą kartą privalės išpildyti 
sudėtingus reikalavimus ir restruktūrizuotis. Visai kitokie reikalavimai keliami finansų 
įmonėms, kurioms reikės įgyvendinti tik papildomus reikalavimus. Todėl šioms įmonėms 
būtina paskirti ilgesnį direktyvos įgyvendinimo terminą.

Pakeitimas 51
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 
barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, OPS ir DPS.

6. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos prekėmis, kai atsiskaitant 
neketinama taikyti barterinių mainų su 
sąlyga, kad susitarimai sudaromi 
reguliuojamoje rinkoje, OPS ir DPS.

Or. en

Pagrindimas

Reikia persvarstyti finansinių instrumentų, susijusių su biržos prekėmis, apibrėžtį, remiantis 
tikslia ateityje pristatysimų produktų išimtimi, ir tiksliai paaiškinti, kad šie produktai nebus 
laikomi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, neatsižvelgiant į vykdymo vietą. Šiuo 
pasiūlymu ES teisės aktai būtų suvienodinti su JAV Dodd-Frank akte pateikiama apsikeitimo 
sandorių apibrėžtimi.

Pakeitimas 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos prekėmis, kai atsiskaitant vykdomi 
barteriniai mainai, nepaminėti C skirsnio 
6 punkte, platinami nekomerciniais tikslais 
ir turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba jiems taikomi 
reikalavimai dėl įkaito vertės išlaikymo 
prievolės.

7. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos prekėmis, kai atsiskaitant 
neketinama vykdyti barterinių mainų, 
nepaminėti C skirsnio 6 punkte, platinami 
nekomerciniais tikslais ir turintys kitų 
išvestinių finansinių priemonių požymius, 
atsižvelgiant į tai, ar, inter alia, jais 
prekiaujama per pripažintus tarpuskaitos 
namus arba jiems taikomi reikalavimai dėl 
įkaito vertės išlaikymo prievolės.

Or. en

Pagrindimas

Reikia persvarstyti finansinių instrumentų, susijusių su biržos prekėmis, apibrėžtį, remiantis 
tikslia ateityje pristatysimų produktų išimtimi, ir tiksliai paaiškinti, kad šie produktai nebus 
laikomi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, neatsižvelgiant į vykdymo vietą. Šiuo 
pasiūlymu ES teisės aktai būtų suvienodinti su JAV Dodd-Frank akte pateikiama apsikeitimo 
sandorių apibrėžtimi.

Pakeitimas 54
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en


