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19.11.2020 A9-0208/2

Leasú 2
Eero Heinäluoma
thar ceann Ghrúpa S&D
Ernest Urtasun
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0208/2020
Markus Ferber
Margaí in ionstraimí airgeadais: lena leasaítear ceanglais faisnéise, ceanglais rialachais táirgí 
agus teorainneacha suímh chun cabhrú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19
(2020/0152(COD))

Togra le haghaidh treorach
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9 a) Ba cheart don Choimisiún 
tuarascáil a chur chun cinn faoin 
tionchar atá ag cur i bhfeidhm 
teorainneacha suímh agus bainistiú 
suímh ar leachtacht, drochúsáid 
mhargaidh agus dálaí praghsála agus 
socraíochta ordúla i margaí díorthach 
tráchtearra, dá bhforáiltear sa Treoir seo. 
Tá measúnú fianaise-bhunaithe den 
chóras díorthach tráchtearraí agus an 
comhairliúcháin le raon leathan 
geallsealbhóirí bunriachtanach nuair a 
dhéantar athbhreithniú ar shubstaint na 
bhforálacha sin, a glacadh mar fhreagairt 
ar chomhaontuithe chruinnithe mullaigh 
G20 Pittsburgh 2009 agus Cannes 2011 
chun feabhas a chur ar rialú, feidhmiú 
agus trédhearcacht margaí díorthach 
tráchtearraí agus chun aghaidh a 
thabhairt ar luaineacht iomarcach 
praghsanna.
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Leasú 3
Eero Heinäluoma
thar ceann Ghrúpa S&D
Ernest Urtasun
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0208/2020
Markus Ferber
Margaí in ionstraimí airgeadais: lena leasaítear ceanglais faisnéise, ceanglais rialachais táirgí 
agus teorainneacha suímh chun cabhrú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19
(2020/0152(COD))

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – an chuid réamhráiteach
Treoir 2014/65/AE
Airteagal 57

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Leasaítear Airteagal 57 mar a 
leanas:

(9) Leasaítear Airteagal 57 mar a 
leanas:

(a) i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas 
in ionad phointe (g):
"(g) forbairt conarthaí nua agus 
saintréithe conarthaí nuaghinte nó 
neamhleachtacha a bhaineann le 
fuinneamh agus go háirithe cibé an 
dteastaíonn forálacha saincheaptha 
maidir le teorainneacha suímh agus dátaí 
sonracha cur i bhfeidhm maidir le 
conarthaí den sórt sin.";
(b) cuirtear isteach an mhír seo a leanas:
"4a. Aon fhoráil a ghlactar de bhun 
phointe (g) de mhí 3, beidh feidhme aici 
ón [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin 
seo] go dtí [36 mhí tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo]".
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Leasú 4
Eero Heinäluoma
thar ceann Ghrúpa S&D
Ernest Urtasun
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0208/2020
Markus Ferber
Margaí in ionstraimí airgeadais: lena leasaítear ceanglais faisnéise, ceanglais rialachais táirgí 
agus teorainneacha suímh chun cabhrú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19
(2020/0152(COD))

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Treoir 2014/65/AE
Airteagal 58(2)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) in Airteagal 58, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

scriosta

‘2. Áiritheoidh na Ballstáit go soláthróidh 
gnólachtaí infheistíochta, a thrádálann i 
ndíorthaigh tráchtearraí nó lamháltais 
astaíochtaí nó díorthaigh díobh lasmuigh 
d'ionad trádála, miondealú iomlán ar a 
suíomhanna arna nglacadh i ndíorthaigh 
tráchtearraí nó i lamháltais astaíochtaí nó 
i ndíorthaigh a thrádáiltear in ionad 
trádála agus conarthaí thar an gcuntar 
atá coibhéiseach go heacnamaíoch don 
údarás inniúil lárnach dá dtagraítear in 
Airteagal 57(6), ar bhonn laethúil ar a 
laghad, chomh maith le conarthaí a 
gcliant agus cliaint na gcliant sin go dtí 
go sroichtear an cliant deiridh, i 
gcomhréir le hAirteagal 26 de 
Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus, i 
gcás inarb infheidhme, le hAirteagal 8 de 
Rialachán (AE ) Uimh. 1227/2011.’
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