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19.11.2020 A9-0208/2

Pakeitimas 2
Eero Heinäluoma
S&D frakcijos vardu,
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0208/2020
Markus Ferber
Finansinių priemonių rinkos: dalinis nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų 
valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 
pandemijos
(2020/0152(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Komisija turėtų pateikti ataskaitą 
dėl pozicijų ribų taikymo ir pozicijų 
valdymo poveikio likvidumui, 
piktnaudžiavimui rinka ir tinkamai 
kainodarai bei atsiskaitymo sąlygoms 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių rinkose, kaip numatyta šioje 
direktyvoje. Peržiūrint tų nuostatų, kurios 
buvo priimtos reaguojant į 2009 m. 
Pitsburgo ir 2011 m. Kanų aukščiausiojo 
lygio susitikimo susitarimus, turinį, labai 
svarbu atlikti įrodymais pagrįstą biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
tvarkos vertinimą ir konsultuotis su 
įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
siekiant pagerinti biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkų reguliavimą, 
veikimą ir skaidrumą bei spręsti pernelyg 
didelio kainų svyravimo problemą.
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EN 19,11:2020 Alpinizmo įranga. A9-0208/3

Pakeitimas 3
Eero Heinäluoma
S&D frakcijos vardu,
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0208/2020
Markus Ferber
Finansinių priemonių rinkos: dalinis nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų 
valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 
pandemijos
(2020/0152(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto įžanginė dalis
Direktyva 2014/65/ES
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) 57 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

9) 57 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

a) 3 dalies g punktas pakeičiamas taip:
„g) naujų sutarčių rengimas ir su 
energetika susijusių besiformuojančių ar 
nelikvidžių sutarčių ypatumai, ypač tai, ar 
tokioms sutartims reikia specialiai 
pritaikytų pozicijų apribojimų nuostatų ir 
konkrečių taikymo datų.“;
b) įterpiama ši dalis:
„4a. Visos pagal 3 dalies g punktą 
priimtos nuostatos taikomos nuo [šio 
reglamento taikymo pradžios datos] iki 
[36 mėnesių nuo šio reglamento taikymo 
pradžios dienos]“.
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EN 19,11:2020 Alpinizmo įranga. A9-0208/4

Pakeitimas 4
Eero Heinäluoma
S&D frakcijos vardu,
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0208/2020
Markus Ferber
Finansinių priemonių rinkos: dalinis nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų 
valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 
pandemijos
(2020/0152(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Direktyva 2014/65/ES
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) 58 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

Išbraukta.

„2. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės, prekiaujančios biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis arba apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis ne prekybos vietoje, 57 
straipsnio 6 dalyje nurodytai centrinei 
kompetentingai institucijai bent kasdien 
pateiktų išsamią savo pozicijų išklotinę, 
nurodydamos įgytas pozicijas prekiaujant 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis arba apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis prekybos vietoje ir sudarant 
ekonomiškai lygiavertes nebiržinės 
prekybos sutartis, taip pat duomenis apie 
jų klientus ir tų klientų klientus, kol bus 
pasiektas galutinis klientas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 
straipsnyje, ir, jei taikoma, Reglamento 
(ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnyje.“;

Or. en


