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PA_Legam

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Jei prekybos vietoje finansinės 
priemonės kaina labai išauga ir tai yra 
neproporcinga palyginti su ankstesnėmis 
vertėmis, be to, tai neturi jokio ryšio su 
esama emitento finansine padėtimi ir 
todėl gali sukelti sisteminę riziką, 
pasireiškiančia išpūstomis turto kainomis, 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
galimybę laikinai uždrausti pardavinėti 
atitinkamą finansinę priemonę toje 
prekybos vietoje tam, kad būtų galima 
skubiai imtis veiksmų, kai to reikia.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės jau yra 
nustačiusios skolintų vertybinių popierių 
pardavimo apribojimus, o tam, kad būtų 
galima tinkamai taikyti nustatytiną 
sistemą, reikia priimti numatomus 
deleguotuosius teisės aktus ir privalomus 
techninius standartus, todėl būtina palikti 
pakankamai laiko,

(37) Kadangi tik kai kurios valstybės narės 
jau yra nustačiusios skolintų vertybinių 
popierių pardavimo apribojimus, Sąjungos 
masto taisyklės turėtų įsigalioti kuo 
greičiau. Tai taip pat būtina dėl 
išliekančio didelio rinkos nestabilumo ir 
problemų, susijusių su valstybės kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandoriais. Taigi tokiose Sąjungos masto 
taisyklėse numatytas stabilizavimas yra 
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itin skubiai reikalingas visai Sąjungai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
įsipareigojimų neįvykdymo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi ilgąją to 
emitento valstybės skolos vertybinių 
popierių poziciją arba bet kokią ilgąją 
emitento, kurio skolos vertybinių popierių 
kaina labai susijusi su valstybės narės 
arba Sąjungos įsipareigojimo kaina, 
skolos vertybinių popierių poziciją.
Kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio šalis, kuri privalo 
atlikti mokėjimą arba sumokėti 
kompensaciją įsipareigojimų neįvykdymo 
arba kredito įvykio atveju, susijusiu su 
pagrindiniu subjektu, dėl šio įpareigojimo 
neturi nepadengtos pozicijos taikant šią 
dalį.

1. Šiame reglamente laikoma, kad fizinis 
arba juridinis asmuo turi nepadengtą 
kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorio poziciją, susijusią su 
valstybės narės arba Sąjungos 
įsipareigojimu, jei kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandoris 
nenaudojamas draudžiant nuo emitento 
sumažėjusio kreditingumo rizikos, kai 
fizinis arba juridinis asmuo turi kitą 
poziciją, kurios vertė gali būti neigiamai 
paveikta tokio sumažėjimo. Kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 
sandorio šalis, kuri privalo atlikti 
mokėjimą arba sumokėti kompensaciją 
įsipareigojimų neįvykdymo arba kredito 
įvykio atveju, susijusiu su pagrindiniu 
subjektu, dėl šio įpareigojimo neturi 
nepadengtos pozicijos taikant šią dalį.

Pagrindimas

Su valstybės skolos vertybiniais popieriais susiję kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandoriai – tai veiksmingas būdas įvairių finansinių priemonių rizikai mažinti, 
pvz., ne tik rizikai, susijusiai su pagrindiniais valstybės skolos vertybiniais popieriais, bet ir 
tuo atveju, kai skolos vertybinius popierius išleidžia įmonės, kurių kreditingumas glaudžiai 
susijęs su atitinkama valstybe. Jei rinkos dalyviams, naudojantiems kredito įsipareigojimų 
neįvykdymo apsikeitimo sandorius draudžiant įmonės skolos vertybinius popierius, bus 
taikomi apribojimai ar jiems nustatomi reikalavimai dėl atskleidimo, tai juos atgrasys nuo 
investavimo į šiuos skolos vertybinius popierius, ir tai gali turėti neigiamos įtakos įmonių 
gebėjimams gauti lėšų.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama pranešimo riba yra 0,2 %
susijusios įmonės išleisto akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

2. Atitinkama pranešimo riba yra 1 %
susijusios įmonės išleisto akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

Pagrindimas

1 proc. yra tinkamesnis skaičius, galintis reikšti sisteminę riziką. Priešingu atveju reglamentu 
paprasčiausiai būtų nustatoma papildoma administracinė našta be pagrįsto sąnaudų ir 
naudos santykio.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros, 
kuriomis užtikrinama, kad fiziniai arba 
juridiniai asmenys, atliekantys pavedimus 
toje prekybos vietoje, ženklintų pavedimus 
kaip skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimus, jei pardavėjas 
vykdo skolintos akcijos pardavimo sandorį.
Prekybos vietoje bent kartą per dieną 
skelbiama informacijos apie pažymėtų 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
pavedimų kiekį santrauka.

Prekybos vietoje, kurioje leista prekiauti 
akcijomis, nustatomos procedūros arba 
investicinė įmonė, atliekanti pavedimus, 
susijusius su šiomis finansinėmis 
priemonėmis, klientų vardu už prekybos 
vietos ribų nustato procedūras, kuriomis 
užtikrinama, kad fiziniai arba juridiniai 
asmenys, atliekantys pavedimus toje 
prekybos vietoje arba per investicinę 
įmonę, turėtų galimybę ženklinti
pavedimus kaip skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pavedimus, jei 
pardavėjas vykdo skolintos akcijos 
pardavimo sandorį. Prekybos vietoje bent 
kartą per dieną skelbiama informacijos apie 
pažymėtų skolintų vertybinių popierių 
pardavimo pavedimų kiekį santrauka.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Prekybos vietos arba klientų vardu už 
prekybos vietos ribų pavedimus, susijusius 
su šiomis finansinėmis priemonėmis, 
atliekančios investicinės įmonės buveinės 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
teikiami duomenys apie skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pavedimus 
ir apie skolintų vertybinių popierių 
pardavimus. Duomenis sudaro bent ši 
informacija: pavedimą inicijuojančio 
fizinio arba juridinio asmens tapatybė, 
laikas, kada pavedimas buvo 
užregistruotas į pavedimų knygą, laikas, 
kada pavedimas buvo įvykdytas arba 
išbrauktas iš pavedimų knygos ir 
pavedimo vykdymo kaina, dydis ir sąlygos.
Atitinkamai kompetentingai institucijai 
taip pat suteikiama galimybė susipažinti 
su duomenimis.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies 
taikymo sąlygas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai tvirtinti techninius 
įgyvendinimo standartus, kuriais 
nustatoma tvarka, pagal kurią ženklinami 
pavedimai ir kuria remiantis apibrėžiamas 
bendras duomenų formatas, kuris 
naudojamas siekiant palengvinti 
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duomenų konsolidavimą.
Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai 
įgyvendinimo standartai tvirtinami pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 
15 straipsnį.
EPI (EVPRI) iki [2011 m. gruodžio 31 d.]
pateikia Komisijai techninių įgyvendinimo 
standartų projektą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo, turintis 
grynąją trumpąją poziciją, susijusią su 
įmonės, kurios akcijomis leista prekiauti 
prekybos vietoje, išleistu akciniu kapitalu, 
visuomenei atskleidžia informaciją apie
poziciją, kai ši pozicija siekia atitinkamą 
2 dalyje nurodytą atskleidimo ribą arba 
jos nesiekia.

1. Atitinkama kompetentinga institucija 
kiekvieną dieną skelbia informaciją apie
kiekvienos akcijos, apie kurią ji gavo 
pranešimą pagal 5 straipsnį, grynųjų 
trumpųjų pozicijų bendrą sumą. Skelbiant 
šią informaciją nenurodoma grynosios 
trumposios pozicijos turėtojo tapatybė.

Pagrindimas

Disclosure of individual short positions to the public does not assist regulators in detecting 
market abuse and has three downsides: (1) it exposes holders of short positions to the 
possibility of short squeezes and other abusive behaviour; (2) it encourages herd behaviour, 
i.e. it makes it more likely that unsophisticated investors will sell in response to seeing a more 
sophisticated investor with a short position, thus exacerbating market declines; (3) it reduces 
liquidity because investors do not like their short positions to become known to companies 
and therefore prefer to avoid short selling. Aggregated disclosure provides useful information 
to market participants about the overall amount of significant short positions.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkama atskleidimo riba yra 0,5 % 
išleisto susijusios įmonės akcinio kapitalo 
vertės ir kas 0,1 % už ją didesnė vertė.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimu atsižvelgiama į 7 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 36 straipsnį ir 37 ir 
38 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
gali keisti 2 dalyje nurodytas ribas 
atsižvelgdama į finansų rinkų pokyčius.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimu atsižvelgiama į 7 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei tenkinamos

1. Fizinis arba juridinis asmuo gali sudaryti 
skolintos akcijos, kuria leista prekiauti 
prekybos vietoje, arba skolintos valstybės 
skolos finansinės priemonės pardavimo 
susitarimą tik tuo atveju, jei iki tos dienos, 
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šios sąlygos: kurią asmuo sudarė skolintų vertybinių 
popierių pardavimo susitarimą, 23.59 val.
tenkinama viena iš šių sąlygų:

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu (ir kitais straipsnio pataisymais) išlaikoma būtina nesutartų pasiskolinti 
vertybinių popierių pardavimo kontrolė, nes reikalaujama, kad rinkos dalyviai baigiantis 
prekybos dienai arba parodytų vertybinių popierių šaltinį arba padengtų savo trumpąsias 
pozicijas, be to, tokiu būdu labiau atspindima rinkos praktika ir siekiama išvengti būtinybės 
įšaldyti likvidumą nebūtinai prieš kiekvieną pasiūlytą sandorį.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) fizinis arba juridinis asmuo atpirko šią 
akciją arba valstybės skolos finansinę 
priemonę;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad susitarta 
pasiskolinti akciją arba valstybės skolos 
priemonę ir kad ji rezervuota fiziniam 
arba juridiniam asmeniui pasiskolinti, kad 
atėjus atsiskaitymo terminui, būtų galima 
atsiskaityti.

c) fizinis arba juridinis asmuo yra sudaręs 
susitarimą su trečiąja šalimi, pagal kurį ši 
trečioji šalis patvirtino, kad akciją arba 
valstybės skolos priemonę bus galima 
paskolinti šiam asmeniui arba ją bus 
galima panaudoti siekiant atsiskaityti už 
skolintų vertybinių popierių pardavimą tą 
dieną, kai ateina atsiskaitymo terminas.

Pakeitimas 14
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

1. 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniai ir pagal 16, 17, 
18 arba 24 straipsnius nustatyti 
apribojimai arba reikalavimai netaikomi 
veiklai, kurią vykdo investicinės įmonės, 
trečiosios šalies subjektai arba vietos 
įmonės, kurios yra trečiosios šalies 
prekybos vietos arba rinkos narės, kurių 
teisės ir priežiūros sistema pripažinta 
lygiaverte pagal 2 dalį, jei jos yra 
finansinės priemonės operacijų vykdytojos 
prekybos vietoje arba už jos ribų ir atlieka 
vieną iš dviejų arba abi šias funkcijas:

Pagrindimas

Rinkos formuotojams taip pat neturėtų būti taikomi jokie apribojimai ar reikalavimai 
išskirtinių situacijų atveju, nes rinkos formuotojų būtinybė užtikrinti rinkos likvidumą 
tokiomis situacijomis yra taip pat labai svarbi.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sinchroniškai skelbia pastovius
palyginamo dydžio pasiūlos ir paklausos 
kursus konkurencingomis kainomis, tokiu 
būdu reguliariai ir nuolat užtikrindamos 
rinkos likvidumą;

a) nuolat skelbia reguliarius palyginamo 
dydžio pasiūlos ir paklausos kursus 
konkurencingomis kainomis, tokiu būdu 
reguliariai ir nuolat užtikrindamos rinkos 
likvidumą;

Pagrindimas

Žodžiai „nuolat“ ir „reguliarius“ geriausiai apibūdina esamą padėtį, kurioje veikia rinkos 
formuotojai.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai investavimo įmonė vykdo kliento 
pavedimą, kuriuo klientas padengia ilgąją 
atvirąją poziciją.

Pagrindimas

Tai gali iš tikrųjų įvykti, kai atvirkštiniu pavedimu padengiama atviroji pozicija (pvz., rizikos 
draudimas), o šis veiksmas tampa nespekuliacinis ir nekeliantis rizikos.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 8 ir 12 straipsniai netaikomi fizinių arba 
juridinių asmenų veiklai, jei jie, veikdami 
kaip įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu, yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, vykdytojai.

3. 8 ir 12 straipsniai ir pagal 16, 17, 18 
arba 24 straipsnius nustatyti apribojimai 
ar reikalavimai, susiję su valstybės skolos 
vertybiniais popieriais, netaikomi fizinių 
arba juridinių asmenų veiklai, kurie yra
įgaliotieji pirminiai makleriai pagal 
susitarimą su valstybės skolos vertybinių 
popierių emitentu ir kurie yra finansinės 
priemonės pirminės arba antrinės rinkos 
operacijų, susijusių su valstybės narės 
valstybės skolos vertybiniais popieriais, 
vykdytojai.

Pagrindimas

Pirminiai makleriai turės daugiau pajėgumų įgyti valstybės skolos vertybinių popierių ir 
užtikrinti rinkos likvidumą, jei jie galės apsidrausti pasitelkdami įvairesnes valstybės skolos 
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finansines priemones, o ne tik tas valstybės skolos finansines priemones, kurių pirminiai 
makleriai jie yra.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija gali uždrausti naudotis išimtimi, 
jei mano, kad fizinis arba juridinis asmuo 
netenkina išimties sąlygų. Bet koks 
draudimas nustatomas per pirmojoje 
pastraipoje nurodytą trisdešimties
kalendorinių dienų laikotarpį arba vėliau, 
jei kompetentinga institucija sužino, kad 
pasikeitė asmens aplinkybės ir jis 
nebetenkina sąlygų.

6. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija gali uždrausti naudotis išimtimi, 
jei mano, kad fizinis arba juridinis asmuo 
netenkina išimties sąlygų. Bet koks 
draudimas nustatomas per pirmojoje 
pastraipoje nurodytą penkiolikos
kalendorinių dienų laikotarpį arba vėliau, 
jei kompetentinga institucija sužino, kad 
pasikeitė asmens aplinkybės ir jis 
nebetenkina sąlygų.

Pagrindimas

15 dienų – tai tikroviškesnis laikotarpis, atsižvelgiant į sandorių atlikimo greitį.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pirktų vertybinių popierių pardavimo 
sandorį, jei finansinės priemonės kaina 
labai išauga ir tai yra aiškiai 
neproporcinga palyginti su ankstesnėmis 
vertėmis, be to, tai neturi jokio ryšio su 
esama emitento finansine padėtimi ir 
todėl gali sukelti sisteminę riziką, 
pasireiškiančia išpūstomis turto kainomis.
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Pagrindimas

Pirktų vertybinių popierių pardavimas taip pat gali būti pavojingas, jei dėl to atsiranda 
išpūstos turto kainos. Tuo atveju, kai dėl šių sandorių gali kilti sisteminė rizika (kaip tai buvo 
JAV interneto bendrovių (dot.com bendrovių) burbulo atveju), kompetentingos institucijos 
turėtų turėti galimybių įsikišti ir užkirsti kelią susidaryti tokiems „burbulams“.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijos vertės sumažėjimas yra 10 % arba 
daugiau, o kitų klasių finansinių priemonių 
vertės sumažėjimas – Komisijos 
nustatytina suma.

Akcijos vertės sumažėjimas yra 15 % arba 
daugiau, o kitų klasių finansinių priemonių 
vertės sumažėjimas – Komisijos 
nustatytina suma.

Pagrindimas

15 proc. – šiuo metu visuotinai priimtina laipsniško augimo riba. Remiantis simetrijos 
principu, ta pati riba turėtų būti taikoma ir vertės mažėjimui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, kuriais 
nustatomas 10 % akcijų ir 4 dalyje 
nurodytos Komisijos nustatytos vertės 
sumažėjimo apskaičiavimo metodas.

Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti 
techninius reguliavimo standartus, kuriais 
nustatomas 15 % akcijų ir 4 dalyje 
nurodytos Komisijos nustatytos vertės 
sumažėjimo apskaičiavimo metodas.

Pagrindimas
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15 proc. – šiuo metu visuotinai priimtina laipsniško augimo riba. Remiantis simetrijos 
principu, ta pati riba turėtų būti taikoma ir vertės mažėjimui.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija savo
svetainėje skelbia pranešimą apie bet kokį 
sprendimą taikyti arba atnaujinti bet kurią 
16–19 straipsniuose nurodytą priemonę.

1. EVPRI ir kompetentinga institucija 
savo svetainėse skelbia pranešimą apie bet 
kokį sprendimą taikyti arba atnaujinti bet 
kurią 16–19 straipsniuose nurodytą 
priemonę.

Pagrindimas

Sprendimų taikyti arba atnaujinti priemones priėmimo centralizavimas vienoje vietoje 
(EVPRI) paspartintų šių sprendimų procesą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EPI (EVPRI) reguliariai ir bet kuriuo 
atveju kas tris mėnesius peržiūri pagal šį 
straipsnį nustatytas priemones. Jei 
priemonė praėjus šiam trijų mėnesių 
laikotarpiui neatnaujinama, jos 
galiojimas automatiškai baigiasi.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paaiškinimą apie sandorio tikslą ir ar jis 
sudaromas siekiant apsidrausti nuo 
rizikos ar kitais tikslais;

a) paaiškinimą apie sandorio tikslą;

Pagrindimas

Žmonės paprastai nesudaro tokio pobūdžio sandorių siekdami apsidrausti nuo rizikos, šie 
sandoriai gali būti visiškai spekuliaciniai. Svarbu įsitikinti, kad (remiantis pateikta 
informacija) šios rūšies sandoriais nesiekiama manipuliuoti arba išnaudoti rinką.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informaciją, kuria patvirtinama 
pagrindinė rizika, jei sandoris sudaromas 
apsidraudimo tikslais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žmonės paprastai nesudaro tokio pobūdžio sandorių siekdami apsidrausti nuo rizikos, šie 
sandoriai gali būti visiškai spekuliaciniai. Svarbu įsitikinti, kad (remiantis pateikta 
informacija) šios rūšies sandoriais nesiekiama manipuliuoti arba išnaudoti rinką.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos sudaro
bendradarbiavimo susitarimus dėl 
keitimosi informacija su trečiųjų šalių 

3. Kompetentingos institucijos nesudaro 
bendradarbiavimo susitarimų su 
trečiosiomis šalimis, jei dėl to valstybėms 
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kompetentingomis institucijomis tik tokiu 
atveju, jei atskleidžiamai informacijai 
taikomos profesinės paslapties garantijos 
yra ne mažesnės už išdėstytas 
29 straipsnyje. Toks keitimasis informacija 
turi būti skirtas padėti minėtoms 
kompetentingoms institucijoms vykdyti 
užduotis.

narėms atsirastų kitų įsipareigojimų, 
išskyrus įpareigojimą teikti informaciją.
Bendradarbiavimo susitarimai dėl 
keitimosi informacija sudaromi tik tokiu 
atveju, jei atskleidžiamai informacijai 
taikomos profesinės paslapties garantijos 
yra ne mažesnės už išdėstytas 
29 straipsnyje. Toks keitimasis informacija 
turi būti skirtas padėti minėtoms 
kompetentingoms institucijoms vykdyti 
užduotis.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patobulinti tekstą, nes prieš tai šioje nuostatoje kompetentingoms 
institucijoms nustatytas teisinis apribojimas sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, tačiau 
lieka neaišku, kas atsitiks, jei tai nebus atlikta. Taip pat derėtų nurodyti, kad 
bendradarbiavimo susitarimuose negali būti nustatyta tam tikrų įpareigojimų valstybėms 
narėms (pvz., imtis abipusių priemonių), nes tai gali prieštarauti valstybių narių 
konstitucijoms arba šiam reglamentui.
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