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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų
(COM(2021)0726 – C9-0438/2021 – 2021/0384(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021) 0726),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 
straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0438/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– pasikonsultavę su Europos Centriniu Banku,

– pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0039/2023),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o iš�brauktas tekstas nurodomas 
simboliu ▌.
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kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,
atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę2, 
laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,
kadangi:

(1) 2020 m. KRS veiksmų plane3 Komisija paskelbė ketinanti pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų sukurta centralizuota duomenų bazė, 
kuri padėtų susidaryti išsamų nuosavo kapitalo ir į nuosavą kapitalą panašių finansinių 
priemonių, kuriomis prekiaujama įvairiose prekybos vietose visoje Sąjungoje, kainų ir 
apimties vaizdą (konsoliduota informacinė juosta). 2020 m. gruodžio 2 d. išvadose dėl 
Komisijos KRS veiksmų plano4 Taryba paragino Komisiją didinti investavimo veiklą 
Sąjungoje didinant duomenų prieinamumą ir skaidrumą ir toliau vertinant, kaip pašalinti 
konsoliduotos informacinės juostos kūrimo Sąjungoje kliūtis;

(2) 2021 m. sausio 19 d. veiksmų plane „Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, 
tvirtumo ir atsparumo didinimas“5 Komisija patvirtino ketinanti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2014/65/ES6 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 600/20147 peržiūros metu patobulinti, supaprastinti ir geriau suderinti kapitalo rinkų 
skaidrumą. Stengdamasi stiprinti tarptautinį euro vaidmenį, Komisija taip pat paskelbė, 
kad, siekiant padidinti antrinės prekybos eurais išreikštomis skolos priemonėmis 
likvidumą, tokia reforma apimtų konsoliduotos informacinės juostos, visų pirma 
susijusios su įmonių obligacijų emisijomis, parengimą ir įgyvendinimą; 

(3) Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) XX/XXXX8, kuriuo pašalintos pagrindinės kliūtys, trukdžiusios 
atsirasti konsoliduotai informacinei juostai. Todėl tuo reglamentu nustatytas privalomas 
rinkos duomenų teikimas konsoliduotos informacinės juostos teikėjui ir pagerinta 
duomenų kokybė, be kita ko, suderinant verslo laikrodžio sinchronizavimą. Be to, tuo 

1 OL C […], […], p. […].
2 OL C […], […], p. […].
3 COM/2020/590 final. 
4 Tarybos išvados dėl Komisijos veiksmų plano dėl kapitalo rinkų sąjungos, dok. 12898/1/20 REV 1, EF 
286 ECOFIN 1023: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/lt/pdf; 
5 COM/2021/32 final. 
6 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių 
rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
7 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių 
priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).
8 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) XX/XXXX, kuriuo dėl nuostatų, susijusių su rinkos 
duomenų skaidrumo didinimu, kliūčių konsoliduotai informacinei juostai atsirasti šalinimu, prekybos pareigų 
optimizavimu ir draudimu gauti užmokestį už klientų pavedimų persiuntimą, iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 600/2014 (COM 727).

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/lt/pdf
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reglamentu sumažinta galimybė prekybos vietoms ir sistemingai sandorius savo viduje 
sudarantiems tarpininkams netaikyti skaidrumo reikalavimų iki sandorio sudarymo. 
Taip pat sugriežtintos prekybos pareigos ir uždrausta praktika gauti užmokestį už klientų 
pavedimų persiuntimą vykdyti. Kadangi Direktyvoje 2014/65 taip pat yra nuostatų, 
susijusių su konsoliduota informacine juosta ir skaidrumu, Reglamento (ES) 
Nr. 600/2014 pakeitimai turėtų būti atspindėti Direktyvoje 2014/65/ES; 

(4) Direktyvos 2014/65/ES 1 straipsnio 7 dalyje reikalaujama, kad sistemų, kuriose gali 
sąveikauti daugiašaliai trečiųjų šalių interesai pirkti ir parduoti finansines priemones 
(daugiašalių sistemų), operatoriai veiktų laikydamiesi reikalavimų, susijusių su 
reguliuojamomis rinkomis, daugiašalėmis prekybos sistemomis (DPS) arba 
organizuotos prekybos sistemomis (OPS). Tačiau, kaip Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija (ESMA) įrodė savo galutinėje organizuotos prekybos sistemos veikimo 
ataskaitoje9, rinkos praktika parodė, kad Sąjungoje nesilaikoma daugiašalės prekybos 
veiklos, kuriai vykdyti reikalinga licencija, principo, o tai lėmė nevienodas sąlygas 
licencijuotoms ir nelicencijuotoms daugiašalėms sistemoms. Be to, dėl tokios padėties 
tam tikriems rinkos dalyviams kilo teisinis netikrumas, susijęs su tokių daugiašalių 
sistemų reguliavimo lūkesčiais. Siekiant rinkos dalyviams suteikti aiškumo, užtikrinti 
vienodas sąlygas, pagerinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti vienodą reikalavimo, kad 
hibridinės sistemos galėtų vykdyti daugiašalę prekybos veiklą tik tais atvejais, kai jos 
licencijuotos kaip reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema (DPS) arba 
organizuotos prekybos sistema (OPS), taikymą, Direktyvos 2014/65/ES 1 straipsnio 7 
dalies turinys turėtų būti perkeltas iš Direktyvos 2014/65/ES į Reglamentą (ES) 
Nr. 600/2014;

(5) pagal Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktį asmenims, savo 
sąskaita vykdantiems prekybą, netaikomas reikalavimas turėti investicinės įmonės arba 
kredito įstaigos licenciją, nebent tie asmenys turi tiesioginę elektroninę prieigą prie 
prekybos vietos. Direktyvos 2014/65/ES 17 straipsnio 5 dalyje ir 48 straipsnio 7 dalyje 
reikalaujama, kad tiesioginės elektroninės prieigos teikėjai būtų licenciją turinčios 
investicinės įmonės arba kredito įstaigos. Investicinės įmonės arba kredito įstaigos, 
kurios suteikia tiesioginę elektroninę prieigą, turi užtikrinti, kad jų klientai laikytųsi 
Direktyvos 2014/65/ES 17 straipsnio 5 dalyje ir 48 straipsnio 7 dalyje nustatytų 
reikalavimų. Ta prieigos valdytojo funkcija yra veiksminga, todėl nebūtina, kad 
tiesioginės elektroninės prieigos teikėjo klientams, įskaitant prekybą savo sąskaita 
vykdančius asmenis, būtų taikoma Direktyva 2014/65/ES. Be to, panaikinus tą 
reikalavimą, būtų sudarytos vienodos sąlygos trečiųjų šalių asmenims, kurie turi 
tiesioginę elektroninę prieigą prie ES prekybos vietų ir kuriems pagal Direktyvą 
2014/65/ES nereikia licencijos, ir Sąjungoje įsisteigusiems asmenims;

(6) iš Direktyvos 2014/65/ES 1 straipsnio 7 dalies taikymo srities į Reglamentą (ES) 
Nr. 600/2014 perkėlus daugiašales sistemas, taip pat logiška į tą reglamentą perkelti ir 
atitinkamą daugiašalės sistemos apibrėžtį;

(6a) Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte nustatyta, kad investicinė 
įmonė laikoma sistemingai sandorius savo viduje sudarančiu tarpininku tik tada, kai 
laikoma, kad ji vykdo savo veiklą organizuotai, dažnai, sistemingai ir didele apimtimi, 
arba kai ji nusprendžia veikti pagal sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems 

9 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-156-
4225_mifid_ii_final_report_on_functioning_of_otf.pdf.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-156-4225_mifid_ii_final_report_on_functioning_of_otf.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/esma70-156-4225_mifid_ii_final_report_on_functioning_of_otf.pdf
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tarpininkams taikomą tvarką. Kiekybiniai kriterijai, susiję su sistemingai sandorius 
savo viduje sudarančių tarpininkų vaidmeniu teikiant sandorių ataskaitas, lėmė 
gerokai didesnį sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų skaičių 
Sąjungoje ir gerokai didesnę reguliavimo naštą tiek ESMA, kuri privalo įvertinti 
kiekybinius investicinių įmonių, kurios priskiriamos sistemingai sandorius savo 
viduje sudarantiems tarpininkams, kriterijus, tiek pačioms investicinėms įmonėms. 
Pirmiausia, reguliavimo našta neproporcingai kenkia mažesnėms investicinėms 
įmonėms, kurioms paprastesnė ir lankstesnė tvarka būtų palankesnė. Todėl 4 
straipsnio 1 dalies 20 punktu sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems 
tarpininkams taikomą tvarką reikėtų taikyti tik investicinėms įmonėms, kurios 
atitinka kokybinius kriterijus, arba investicinėms įmonėms, kurios nusprendžia veikti 
pagal sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams taikomą tvarką. 
Šiuos pokyčius papildo Reglamentas (EU) ... / ...+, kuriuo keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 600/2014 ir kuriame nustatyta sąvoka „paskirtasis ataskaitą teikiantis 
subjektas“, pagal kurią sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų 
statusas atsiejamas nuo viešo skelbimo apie sandorius funkcijos, taikant patvirtintą 
skelbimo tvarką.

(7) Direktyvos 2014/65/ES 27 straipsnio 3 ir 6 dalyse nustatytas reikalavimas vykdymo 
platformoms skelbti su optimaliu įvykdymu susijusių duomenų sąrašą. Iš faktinių 
įrodymų ir suinteresuotųjų šalių atsiliepimų matyti, kad tos ataskaitos retai skaitomos ir 
neleidžia investuotojams ar jokiems tų ataskaitų naudotojams atlikti prasmingų 
palyginimų remiantis tose ataskaitose pateikta informacija. Todėl Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2021/33810 27 straipsnio 3 dalyje nurodyto ataskaitų teikimo 
reikalavimo taikymas sustabdytas dvejiems metams, kad tas reikalavimas būtų 
peržiūrėtas. Reglamentu (ES) XX/XXXX11 iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) 
Nr. 600/2014, siekiant pašalinti kliūtis, trukdančias atsirasti konsoliduotai informacinei 
juostai. ▌Duomenys, kuriuos tikimasi pateikti konsoliduotoje informacinėje juostoje, 
apima iki ir po sandorio sudarymo pateikiamą informaciją apie visus akcijų ir biržinių 
fondų sandorius ir po sandorio sudarymo pateikiamą informaciją apie visus obligacijų 
ir išvestinių finansinių priemonių sandorius. Ta informacija gali būti naudojama 
siekiant įrodyti optimalų įvykdymą. Todėl Direktyvos 2014/65/ES 27 straipsnio 3 dalyje 
nustatytas informacijos teikimo reikalavimas nebebus aktualus ir turėtų būti išbrauktas;

(7a) bendresne prasme Direktyvos 2014/65/ES 27 straipsnyje pateiktos nuostatos 
susijusios su pareiga vykdyti pavedimus palankiausiomis klientui sąlygomis 
(„optimalus įvykdymas“). Vis dėlto tai, kad nacionalinės kompetentingos institucijos 
skirtingai aiškina šį straipsnį, lėmė itin skirtingą optimalaus įvykdymo reikalavimų ir 
rinkos praktikos priežiūros taikymą. Tas skirtumas ypač akivaizdus Sąjungoje 
skirtingai reglamentuojant praktiką, susijusią su užmokesčio už klientų pavedimų 
persiuntimą vykdyti gavimu („užmokestis už pavedimų srautus“). Reglamentu (ES) 
... / ...+, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, uždraudžiamas 
užmokestis už pavedimų srautus visoje Sąjungoje. Vis dėlto iš reguliavimo institucijų 

+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, pateikiamo dokumente PE-CONS …/… (2021/0385(COD)), numerį.
10 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/338, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2014/65/ES, kiek tai susiję su informacijos teikimo reikalavimais, produktų valdymu ir pozicijų 
apribojimais, ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/878, kiek tai susiję su jų taikymu investicinėms įmonėms, 
siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės (OL L 68, 2021 2 26, p. 14).
11 COM 727
+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, pateikiamo dokumente PE-CONS …/… (2021/0385(COD)), numerį.
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ir suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų matyti, kad taip pat būtų naudinga papildomai 
išaiškinti optimalaus įvykdymo reikalavimus, taikomus profesionaliems klientams. 
ESMA turėtų parengti reguliavimo techninių standartų projektus dėl kriterijų, į 
kuriuos reikėtų atsižvelgti apibrėžiant ir vertinant pavedimų vykdymo politiką pagal 
Direktyvos 2014/65/ES 27 straipsnio 5 ir 7 dalis;

(8) tinkamas rinkos duomenų konsolidavimo naudojant konsoliduotą informacinę juostą 
veikimas priklauso nuo duomenų, kuriuos gauna konsoliduotos informacinės juostos 
teikėjas, kokybės. Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatyti duomenų kokybės 
reikalavimai, kurių turėtų laikytis konsoliduotos informacinės juostos duomenų teikėjai. 
Siekiant užtikrinti, kad investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba 
OPS, taip pat reguliuojamos rinkos veiksmingai laikytųsi tų reikalavimų, valstybės 
narės turėtų reikalauti, kad tos investicinės įmonės ir rinkos operatoriai taikytų tam 
būtinas priemones;

(9) konsoliduotos informacinės juostos ir vidaus rinkos veikimui užtikrinti itin svarbu gauti 
aukštos kokybės duomenų. Tai reiškia, kad visi rinkos duomenų teikėjai ir 
konsoliduotos informacinės juostos teikėjas turi sinchronizuotai žymėti savo duomenų 
laiką ir tam sinchronizuoti savo verslo laikrodžius. Todėl Reglamentu (ES) XX/XXX12 
Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 iš dalies pakeistas, kad tas reikalavimas, kuris pagal 
Direktyvą 2014/65/ES buvo taikomas tik prekybos vietoms ir jų nariams, būtų pradėtas 
taikyti sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams, PSS bei KIJT. 
Kadangi tas reikalavimas dabar nustatytas Reglamente (ES) Nr. 600/2014, jis gali būti 
išbrauktas iš Direktyvos 2014/65/ES;

(10) pagal Sąjungos finansinių priemonių rinkų reguliavimo sistemą daugelio Reglamente 
(ES) Nr. 600/2014 nustatytų esminių reikalavimų taikymas yra prižiūrimas ir už jų 
pažeidimą taikomos sankcijos nacionaliniu lygmeniu ir pagal Direktyvos 2014/65/ES 
69 ir 70 straipsnius. Reglamentu (ES) XX/XXXX13 iš dalies pakeistas Reglamentas 
(ES) Nr. 600/2014, siekiant įtraukti naujas taisykles dėl apimties viršutinės ribos 
mechanizmo, dėl privalomo pagrindinių rinkos duomenų teikimo konsoliduotos 
informacinės juostos teikėjui, dėl tiems teikiamiems duomenims taikomų duomenų 
kokybės standartų ir dėl draudimo gauti užmokestį už klientų pavedimų persiuntimą 
vykdyti. Kadangi atitinkamų subjektų priežiūrą vykdo nacionalinės institucijos, tie nauji 
esminiai reikalavimai turėtų būti įtraukti į Direktyvoje 2014/65/ES pateiktą nuostatų, 
dėl kurių valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas nacionaliniu lygmeniu, sąrašą,

(10a) dabartinė išimtis papildomai veiklai buvo iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2021/338. 
Toje direktyvoje taip pat nustatyta, kad kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada 
veikla turi būti laikoma pagrindinę veiklą papildančia veikla grupės lygmeniu, būtų 
nustatomi ne techniniu reguliavimo standartu, o Komisijos deleguotuoju aktu. 
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1833 įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 3 d. 
ir juo sumažinta administracinė našta asmenims, profesionaliai prekiaujantiems 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kai norima nustatyti, ar jie 
atitinka išimties papildomai veiklai taikymo reikalavimus. Ši išimtis reiškia, kad iš jų 
nereikalaujama gauti investicinės įmonės veiklos leidimo, kai jų prekybos veikla yra 
papildoma jų pagrindinės veiklos atžvilgiu. Šiuo metu šia išimtimi gali pasinaudoti 

12 COM 727
13 COM 727
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visos Sąjungos biržos prekių įmonės. Atsižvelgdama į kai kurių iš šių subjektų verslo 
dydį ir pobūdį ir po 2022 m. energetikos krizės, Komisija turėtų peržiūrėti papildomos 
veiklos išimtį ir tai, kaip ta taisyklė paveikė biržos prekių rinkų likvidumą ir sklandų 
veikimą. Šios išimties peržiūra taip pat paminėta ESMA atsakyme į Komisijos 
raginimą teikti rekomendacijas, kaip spręsti pernelyg didelio nepastovumo 
energetikos išvestinių finansinių priemonių rinkose problemą. Komisija taip pat 
galėtų apsvarstyti, ar įgalioti ESMA peržiūrėti ar pakeisti dabartinį išimties taikymo 
testą, siekiant užtikrinti, kad didžiausiems subjektams būtų tinkamai išduotos 
licencijos ir jie būtų prižiūrimi kaip investicinės įmonės, vykdančios prekybos ir 
investicinių paslaugų teikimo veiklą;

(10b) Direktyvoje 2014/65/ES nustatytos taisyklės, pagal kurias reikalaujama, kad prekybos 
vietos įgyvendintų mechanizmus, skirtus pernelyg dideliam kintamumui rinkose, visų 
pirma prekybos sustabdymams ir kainų viršutinių ir apatinių ribų intervalams, 
apriboti. Tačiau dėl ekstremalių aplinkybių, su kuriomis energijos ir biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkos susidūrė per visą 2022 m. energetikos krizę, tie 
mechanizmai buvo aktyvuoti labai nedaug ir paaiškėjo, kad trūksta skaidrumo, 
susijusio su tų mechanizmų aktyvavimu atitinkamose Sąjungos prekybos vietose, kaip 
pabrėžta ESMA atsakyme į Komisijos raginimą teikti rekomendacijas, kaip spręsti 
pernelyg didelio kintamumo energetikos išvestinių finansinių priemonių rinkose 
problemą. Rinkos dalyviams būtų naudinga papildoma informacija apie aplinkybes, 
dėl kurių sustabdoma prekyba, ir apie techninių parametrų, susijusių su tų 
mechanizmų aktyvavimu, nustatymo principus bei didesnis skaidrumas šioje srityje. 
Be to, ESMA turėtų apsvarstyti, kokiu mastu reikėtų sumažinti prekybos vietoms 
paliktą veiksmų laisvę, susijusią su tų mechanizmų aktyvavimu. Šie aspektai turėtų 
būti atidžiai įvertinti turint mintyje, kad reikia atsižvelgti į skirtingų turto klasių ir 
poklasių likvidumo skirtumus, rinkos modelio pobūdį ir skirtingų prekybos vietų 
naudotojų tipus visoje Sąjungoje. Be to, nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų atidžiai stebėti, kaip prekybos vietos naudojasi tais mechanizmais, ir prireikus 
pasinaudoti savo priežiūros įgaliojimais;

(10c) Direktyva (ES) 2021/338 taip pat iš dalies pakeista pozicijų apribojimų ir pozicijų 
valdymo kontrolės tvarka. Ištikus 2022 m. energetikos krizei ir dėl jos padidėjus ir 
padažnėjus garantinių įmokų pareikalavimams bei dėl itin didelio nepastovumo 
reikėtų išsamiai peržiūrėti pozicijų apribojimų ir pozicijų valdymo kontrolės tvarkos 
tinkamumą, siekiant įvertinti, ar jos vis dar padeda užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
rinka ir remti tvarkingą kainodarą ir atsiskaitymo sąlygas. Siekiant užtikrinti, kad 
atliekant peržiūrą būtų atsižvelgiama į visus svarbius elementus, ESMA turėtų 
atsižvelgti ne tik į režimų veiksmingumą, bet ir į kritinės ar reikšmingos padėties 
apibrėžties ir taikymo srities apribojimo tinkamumą. Atlikdama analizę, ESMA turėtų 
atsižvelgti į tai, kad biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos atlieka 
svarbų vaidmenį užtikrinant, kad rinkos dalyviai galėtų tinkamai valdyti energetikos 
pertvarkai būtinas investicijas, ir kad labai svarbu nustatyti tinkamus parametrus 
siekiant užtikrinti, kad Sąjunga turėtų konkurencingas likvidžias biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkas, kurios užtikrintų Sąjungos strateginį 
savarankiškumą, kartu užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka ir remiant tvarkingas 
kainodaros ir atsiskaitymo sąlygas,
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PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 7 dalis išbraukiama;

2. 2 straipsnis ▌iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies d punkto ii papunktis pakeičiamas taip:
„ii) yra reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba dalyviai, išskyrus ne finansų 
įstaigas, vykdančias sandorius prekybos vietoje, kuriais siekiama valdyti likvidumą 
arba kuriuos galima objektyviai įvertinti kaip mažinančius tiesiogiai su tų ne 
finansų įstaigų ar jų grupių komercine ar iždo finansavimo veikla susijusią riziką;“;

b) 4 dalies pirmos dvi pastraipos pakeičiamos taip:
„4. Ne vėliau kaip {18 mėnesių nuo šios iš dalies keičiančios Direktyvos 
įsigaliojimo dienos] Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo ši 
direktyva papildoma, šio straipsnio 1 dalies j punkto tikslu nurodant kriterijus, 
kuriais remiantis nustatoma, kada veikla turi būti laikoma pagrindinę veiklą grupės 
lygmeniu papildančia veikla.
Nustatant tuos kriterijus atsižvelgiama į šiuos elementus:
a) tai, ar grynoji neapmokėta biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba 
apyvartinių taršos leidimų arba jų išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
piniginio atsiskaitymo tikslais prekiaujama Sąjungoje, išskyrus biržos prekių 
išvestines finansines priemones arba apyvartinius taršos leidimus arba jų išvestines 
finansines priemones, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, pozicijos nominalioji 
suma neviršija metinės 3 mlrd. EUR ribos, arba
b) tai, ar grupės, kuriai priklauso asmuo, naudojamas kapitalas daugiausia 
skiriamas pagrindinei grupės veiklai, arba
c) tai, ar 1 dalies j punkte nurodytos veiklos mastas viršija ar neviršija bendro 
kitos prekybos veiklos masto grupės lygmeniu, arba
ca) tai, ar ir kokiu mastu investicinės paslaugos teikiamos apsidraudimo 
tikslais.“;

3. 4 straipsnio 1 dalis ▌iš dalies keičiamas taip:

a) 19 punktas pakeičiamas taip:
„19) daugiašalė sistema – daugiašalė sistema, apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 11 punkte;“;

b) 20 straipsnis pakeičiamas taip:
„20) sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas – investicinė įmonė, 
kuri organizuotai, dažnai, sistemingai ir didele apimtimi savo sąskaita vykdo klientų 
pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS, nevykdydama daugiašalės 
sistemos veiklos; sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko apibrėžtis 
taikoma tik tada, kai yra įgyvendinti kokybiniai kriterijai, rodantys, kad investicinė 
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įmonė organizuotai, dažnai, sistemingai ir didele apimtimi vykdo veiklą, arba kai 
investicinė įmonė nusprendžia veikti pagal sistemingai sandorius savo viduje 
sudarantiems tarpininkams taikomą tvarką;“;

3a. 16 straipsnis papildomas šia dalimi:
„10a. Investicinė įmonė, kuri yra rinkos duomenų teikėja, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 34a punkte, yra nustačiusi 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad ji laikytųsi to reglamento 22b straipsnyje 
nustatytų duomenų kokybės standartų.“;

3b. 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) įterpiama ši dalis:
„2a. Valstybės narės reikalauja, kad rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, 
valdantys DPS arba OPS, patvirtintų ir išlaikytų veiksmingas priemones, 
leidžiančias patikrinti, ar perleidžiamų vertybinių popierių, kuriais prekiaujama jų 
sistemose, emitentai gavo ISO 17442 juridinio asmens identifikatorių.“;
b) 8 straipsnis pakeičiamas taip:
„8. Kai be emitento sutikimo DPS arba OPS taip pat prekiaujama perleidžiamais 
vertybiniais popieriais, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentui 
netaikomas 2a dalyje nustatytas reikalavimas ar bet koks reikalavimas dėl pirminio, 
nuolatinio ar ad hoc finansinės informacijos, susijusios su ta DPS ar OPS, 
atskleidimo.“;

4. 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a) 2 dalis išbraukiama;
a) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Finansinių priemonių, kurioms taikoma Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 ir 
28 straipsniuose nurodyta prekybos pareiga, atveju valstybė narės reikalauja, kad 
investicinė įmonė, įvykdžiusi sandorį kliento vardu, informuotų klientą, kur buvo 
įvykdytas pavedimas.“;
aa) 6 dalis išbraukiama;
b) 10 dalis ▌pakeičiama taip:

„10. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus dėl kriterijų, į 
kuriuos reikėtų atsižvelgti apibrėžiant ir vertinant pavedimų vykdymo politiką pagal 
5 ir 7 dalis, atsižvelgiant į tai, ar pavedimai vykdomi mažmeninių ar profesionalių 
klientų vardu.
Šie kriterijai apima bent:
a) veiksnius, kurie lemia vykdymo vietos, įtrauktos į pavedimų vykdymo politiką, 
pasirinkimą;
b) pavedimų vykdymo politikos vertinimo ir atnaujinimo periodiškumą;
c) 5 dalyje nurodytų finansinių priemonių klasių nustatymo būdus.
ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau 
kaip ... [devyni mėnesiai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].
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Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šio straipsnio 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

5. 31 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, taiko priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad jie atitiktų Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22b straipsnyje 
nustatytus duomenų kokybės standartus.“;

6. 47 straipsnio 1 dalis papildoma šiais g ir ga punktais:

„g) taikytų priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad jos atitiktų duomenų kokybės 
standartus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22b straipsnyje.“;

ga) turėtų bent tris iš esmės aktyvius narius arba naudotojus ir kiekvienas jų 
turėtų galimybę sąveikauti su visais kitais kainos formavimo srityje.“;

6a. 48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 5 dalis iš dalies keičiama taip:
i) pirma pastraipa pakeičiama taip:
„Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka galėtų nepaprastosios padėties 
atveju laikinai sustabdyti arba apriboti prekybą, jei toje ar susijusioje rinkoje per 
trumpą laikotarpį pastebimas didelis finansinės priemonės kainos svyravimas, o 
išimtiniais atvejais – galėtų atšaukti, pakeisti ar pataisyti bet kokį sandorį. Valstybės 
narės reikalauja, kad reguliuojama rinka užtikrintų, jog prekybos sustabdymo 
parametrai būtų nustatyti taip, kad būtų atsižvelgiama į skirtingų turto klasių ir 
poklasių likvidumą, rinkos modelio pobūdį bei naudotojų tipus ir kad jų pakaktų 
siekiant išvengti didelių prekybos tvarkos sutrikimų.“;
ii) pridedamos šios pastraipos:
„Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka savo interneto svetainėje viešai 
atskleistų prekybos sustabdymo aplinkybes ir pagrindinių tuo tikslu naudotų 
techninių parametrų nustatymo principus.
Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai prekybos vieta netaiko pirmoje 
pastraipoje nurodytų priemonių, nepaisant didelio kainų pokyčio, darančio poveikį 
finansinei priemonei ar susijusioms finansinėms priemonėms, dėl kurių vienoje ar 
keliose rinkose susidaro tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygos, kompetentingos 
institucijos galėtų imtis tinkamų priemonių normaliam rinkų veikimui atkurti, 
įskaitant 69 straipsnio 2 dalies m, n, o ir p punktuose nurodytus įgaliojimus.“;
b) 12 dalis iš dalies keičiama taip:
i) pirma pastraipa papildoma šiais punktais:
„ga) nustatant pagrindinius techninius parametrus reguliuojamose rinkose, 
atsižvelgiant į skirtingų turto klasių ir poklasių likvidumą, apsvarstomas rinkos 
modelio pobūdis ir naudotojų tipai, kai jie nustato savo prekybos sustabdymo 
mechanizmus pagal 5 dalį;
gb) informacija, kurią turi atskleisti prekybos vietos, įskaitant parametrų ir 
aplinkybių, dėl kurių naudojami sistemos išjungikliai, apie kuriuos prekybos vietos 
praneša kompetentingoms institucijoms pagal 5 dalį, šablonus.“;
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ii) antra pastraipa pakeičiama taip:
„ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau 
kaip ... [12 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos].“;

6b. 49 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:
„ba) akcijų, kurios turi ne EEE tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo 
numerį, arba akcijų, nurodytų 23 straipsnio 1 dalies a punkte, kurių pardavimo 
vieta, likvidumo požiūriu esanti tinkamiausia rinka, yra trečiojoje šalyje, atveju tai 
pardavimo vietai taikomas toks pat kainos pokyčio dydis.“;

7. 50 straipsnis išbraukiamas;

7a. 51 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
„Be 1 ir 2 dalyse nustatytų pareigų, valstybės narės taip pat reikalauja, kad 
reguliuojama rinka patvirtintų ir išlaikytų veiksmingas priemones, leidžiančias 
patikrinti, ar perleidžiamų vertybinių popierių, kurie įtraukti į prekybą 
reguliuojamoje rinkoje, emitentai gavo ISO 17442 juridinio asmens identifikatorių 
ir laikosi Sąjungos teisės reikalavimų, taikomų pirminiam, vėlesniam ir ad hoc 
informacijos atskleidimui.“;

7b. 57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
„8. Valstybės narės užtikrina, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius, 
valdantis prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, taikytų pozicijų valdymo kontrolę, įskaitant prekybos 
vietos įgaliojimus:“;
b) įterpiama ši pastraipa:
„15.  Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. ESMA pateikia Komisijai ataskaitą su 
išsamiu pozicijų apribojimo ir pozicijų valdymo kontrolės tvarkos vertinimu. Toje 
ataskaitoje įvertinama:
a) pozicijų apribojimo ir pozicijų valdymo kontrolės tvarkos veiksmingumas 
siekiant šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų tikslų;
b) kas sudaro esminę ar svarbią poziciją ir
c) pozicijų apribojimų taikymo žemės ūkio biržos prekių išvestinėms finansinėms 
priemonėms ir esminėms arba svarbioms biržos prekių išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, ir ekonomiškai lygiavertėms 
ne biržos sutartims, kaip nustatyta 57 straipsnyje, aprėpties ribojimo tinkamumas.
Ataskaitoje visų pirma remiamasi duomenimis, kuriuos kompetentingos institucijos 
pateikė ESMA pagal šio straipsnio 5 ir 10 dalis.
Jei tikslinga, remiantis EMSA parengta ataskaita ir poveikio vertinimu, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl pozicijų apribojimų tikslinių pakeitimų ir pozicijų valdymo 
kontrolės tvarkos.

7c. 58 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
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a) pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:
„a) viešai skelbia dvi savaitines ataskaitas, iš kurių viena neapima pasirinkimo 
sandorių, nurodant skirtingų kategorijų asmenų turimas bendras pozicijas, 
susijusias su skirtingomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kuriomis prekiaujama jų prekybos vietoje, nurodant ilgųjų ir trumpųjų pozicijų 
skaičių pagal tokias kategorijas, jų pasikeitimus po ankstesnės ataskaitos, 
kiekvienos kategorijos bendro atvirų pozicijų skaičiaus procentinę dalį, kiekvienos 
kategorijos bendrą prekybos apimtį per dieną, išreikštą išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių, nupirktų arba parduotų per tam tikrą prekybos dieną, 
skaičiumi, ir asmenų, turinčių kiekvienos kategorijos poziciją pagal 4 dalį, 
skaičių;“;
b) po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Valstybės narės užtikrina, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis 
prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis perduoda pirmos pastraipos a punkte nurodytas ataskaitas 
kompetentingai institucijai ir ESMA. ESMA centralizuotai skelbia tose ataskaitose 
pateiktą informaciją.“;

8. 70 straipsnio 3 dalies a punkto xxx papunktis išbraukiamas;

9. 70 straipsnio 3 dalies b punkte įterpiami iia, xvia, xvib, xvic ir xxviia punktai:

„iia) 5 straipsnio;“;

„xvia) 22a straipsnio;“;

„xvib) 22b straipsnio;“;

„xvic) 22c straipsnio;“; ;

„xxviia) 39a straipsnio;“;

2 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [LB prašoma įrašyti datą – 12 mėnesių 
nuo KIJT reglamento įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis
Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.
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4 straipsnis
Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas / Pirmininkė Pirmininkas / Pirmininkė 
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