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Pakeitimas 14
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą, atsižvelgdamas į tai, kad nėra 
atliktas tinkamas šio pasiūlymo, kuris gali 
turėti didelių pasekmių investuotojų 
apsaugai, poveikio vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 15
Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. gegužės 
27 d. komunikate Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Proga 
Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai 
kartai“8 pažymėjo, kad likvidumas ir 
galimybė gauti finansavimą artimiausiais 
mėnesiais bus nuolatinis iššūkis. Todėl 
labai svarbu paremti atsigavimą nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto didelio 
ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus. Šis priemonių rinkinys 
priimtas kaip kapitalo rinkų gaivinimo 
dokumentų rinkinys;

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. gegužės 
27 d. komunikate Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Proga 
Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai 
kartai“8 pažymėjo, kad likvidumas ir 
galimybė gauti finansavimą artimiausiais 
mėnesiais bus nuolatinis iššūkis. Todėl 
labai svarbu paremti atsigavimą nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto didelio 
ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad 
Europos įmonės šiuo svarbiu metu galėtų 
naudotis įvairiais finansavimo 
mechanizmais. Siekiant pašalinti 
nesklandumus, kurie gali turėti įtakos 
bendrovių galimybėms padidinti kapitalą 
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ir išlaikyti prieigą prie didelių likvidumo 
fondų, reikėtų atitinkamai iš dalies 
pakeisti Reglamente (ES) Nr. 600/2014 
nustatytą prekybos akcijomis prievolę, 
visų pirma atsižvelgiant į problemas, 
kurios iškils paveiktoms įmonėms 
pereinamojo laikotarpio pabaigoje, 
2020 m. gruodžio 31 d., kaip nurodyta ES 
ir JK sudarytame susitarime dėl išstojimo. 
Šis priemonių rinkinys priimtas kaip 
kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų 
rinkinys;

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 2020 5 27. 8 COM/2020/456 final, 2020 5 27.

Or. en

Pakeitimas 16
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. gegužės 
27 d. komunikate Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Proga 
Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai 
kartai“8 pažymėjo, kad likvidumas ir 
galimybė gauti finansavimą artimiausiais 
mėnesiais bus nuolatinis iššūkis. Todėl 
labai svarbu paremti atsigavimą nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto didelio 
ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus. Šis priemonių rinkinys 
priimtas kaip kapitalo rinkų gaivinimo 
dokumentų rinkinys;

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. gegužės 
27 d. komunikate Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Proga 
Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai 
kartai“8 pažymėjo, kad likvidumas ir 
galimybė gauti finansavimą artimiausiais 
mėnesiais bus nuolatinis iššūkis. Todėl 
labai svarbu paremti atsigavimą nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto didelio 
ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus. Todėl bendras pakeitimų 
tikslas turėtų būti panaikinti nereikalingą 
biurokratiją ir padaryti laikinas išimtis, 
kurios laikomos veiksmingomis siekiant 
sušvelninti ekonominius neramumus. 
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Pakeitimais turėtų būti vengiama atlikti 
pokyčius, kurie sukuria didesnę naštą 
sektoriui, ir sudėtingus su teisėkūra 
susijusius klausimus spręsti planuojamoje 
FPRD II peržiūroje. Šis priemonių 
rinkinys priimtas kaip kapitalo rinkų 
gaivinimo dokumentų rinkinys;

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 2020 5 27. 8 COM/2020/456 final, 2020 5 27.

Or. en

Pakeitimas 17
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. gegužės 
27 d. komunikate Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Proga 
Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai 
kartai“8 pažymėjo, kad likvidumas ir 
galimybė gauti finansavimą artimiausiais 
mėnesiais bus nuolatinis iššūkis. Todėl 
labai svarbu paremti atsigavimą nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto didelio 
ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus. Šis priemonių rinkinys 
priimtas kaip kapitalo rinkų gaivinimo 
dokumentų rinkinys;

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. gegužės 
27 d. komunikate Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Proga 
Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai 
kartai“8 pažymėjo, kad likvidumas ir 
galimybė gauti finansavimą artimiausiais 
mėnesiais bus nuolatinis iššūkis. Todėl 
labai svarbu paremti atsigavimą nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto didelio 
ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus. Šis priemonių rinkinys 
priimtas kaip kapitalo rinkų gaivinimo 
dokumentų rinkinys. Pabrėžia, kad EIB ir 
EIF įgyvendina skirtingas iniciatyvas, 
kurios buvo patvirtintos šiais metais ir 
kurios daro tiesioginį poveikį bendrovių, 
ypač MVĮ, likvidumui;

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 2020 5 27. 8 COM/2020/456 final, 2020 5 27.
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Or. en

Pakeitimas 18
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai. Komisija 2020 m. gegužės 
27 d. komunikate Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Proga 
Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai 
kartai“8 pažymėjo, kad likvidumas ir 
galimybė gauti finansavimą artimiausiais 
mėnesiais bus nuolatinis iššūkis. Todėl 
labai svarbu paremti atsigavimą nuo 
COVID-19 pandemijos sukelto didelio 
ekonominio sukrėtimo nustatant tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus. Šis priemonių rinkinys 
priimtas kaip kapitalo rinkų gaivinimo 
dokumentų rinkinys.

(1) COVID-19 pandemija daro didelį 
poveikį valstybių narių žmonėms, 
įmonėms, sveikatos priežiūros sistemoms ir 
ekonomikai bei finansų sistemoms. 
Komisija 2020 m. gegužės 27 d. 
komunikate Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Proga Europai 
atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“8 
pažymėjo, kad likvidumas ir galimybė 
gauti finansavimą artimiausiais mėnesiais 
bus nuolatinis iššūkis. Todėl labai svarbu 
paremti atsigavimą nuo COVID-19 
pandemijos sukelto didelio ekonominio 
sukrėtimo nustatant ribotus tikslinius 
galiojančių finansų srities teisės aktų 
pakeitimus, kad būtų mažinamas 
biurokratizmas. Šis priemonių rinkinys 
priimtas kaip kapitalo rinkų gaivinimo 
dokumentų rinkinys;

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final, 2020 5 27. 8 COM/2020/456 final, 2020 5 27.

Or. en

Pakeitimas 19
Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(1a) labai svarbu paremti atsigavimą 
nuo COVID-19 pandemijos sukelto 
didelio ekonominio sukrėtimo užtikrinant, 
kad Europos įmonės šiuo svarbiu metu 
galėtų naudotis įvairiais finansavimo 
mechanizmais. Siekiant išvengti 
ekstrateritorinių konfliktų, kurie gali 
sudaryti prieigos prie likvidumo kliūtis, 
būtina patikslinti 2014 m. gegužės 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 600/2014 dėl 
finansinių priemonių rinkų nustatytos 
prekybos akcijomis prievolės taikymo sritį. 
Visų pirma reikėtų patikslinti, kad 
prekybos prievolė taikoma tik ES 
akcijoms, kurioms priskirtas ISIN kodas, 
išskyrus atvejus, kai prekyba vykdoma ne 
ES valiuta arba jei akcijos buvo įtrauktos 
į dvigubą prekybos sąrašą trečiosios šalies 
biržoje iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir jomis 
prekiaujama ES valiuta;

Or. en

Pakeitimas 20
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/65/ES9 dėl finansinių 
priemonių rinkų priimta 2014 m., 
reaguojant į 2007–2008 m. finansų krizę. 
Priėmus šią direktyvą, Sąjungos finansų 
sistema pastebimai sustiprinta, visoje 
Sąjungoje užtikrintas aukštas investuotojų 
apsaugos lygis. Reikėtų apsvarstyti, kaip 
dar labiau supaprastinti reguliavimą, 
sumažinti investicinių įmonių patiriamas 
reikalavimų laikymosi išlaidas ir pašalinti 
konkurencijos iškraipymus;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/65/ES9 dėl finansinių 
priemonių rinkų priimta 2014 m., 
reaguojant į 2007–2008 m. finansų krizę. 
Priėmus šią direktyvą, Sąjungos finansų 
sistema pastebimai sustiprinta, visoje 
Sąjungoje užtikrintas aukštas investuotojų 
apsaugos lygis. Galima būtų apsvarstyti, 
kaip dar labiau supaprastinti reguliavimą, 
sumažinti investicinių įmonių patiriamas 
reikalavimų laikymosi išlaidas ir pašalinti 
konkurencijos iškraipymus, jeigu kartu 
pakankamai atsižvelgiama į investuotojų 
apsaugą;
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_________________ _________________
9 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).

9 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).

Or. en

Pakeitimas 21
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kalbant apie reikalavimus, kuriais 
siekta apsaugoti investuotojus, pažymėtina, 
kad Direktyvos 2014/65/ES tikslas 
pritaikyti priemones, pagal kurias būtų 
atsižvelgta į kiekvienos kategorijos 
investuotojų (mažmeninių klientų, 
profesionalių klientų ir tinkamų sandorio 
šalių) ypatumus, nebuvo iki galo pasiektas. 
Kai kurie iš tų reikalavimų ne visada 
padėjo stiprinti investuotojų apsaugą, o 
kartais net trukdė sklandžiai vykdyti 
investicinius sprendimus. Todėl kai kuriuos 
direktyvos reikalavimus reikia iš dalies 
pakeisti, kad reikalavimas apsaugoti 
investuotojus būtų geriau suderintas su 
siekiu sukurti palankesnes sąlygas 
investicinėms paslaugoms teikti ir 
investicinei veiklai vykdyti;

(3) kalbant apie reikalavimus, kuriais 
siekta apsaugoti investuotojus, pažymėtina, 
kad Direktyvos 2014/65/ES tikslas 
pritaikyti priemones, pagal kurias būtų 
atsižvelgta į kiekvienos kategorijos 
investuotojų (mažmeninių klientų, 
profesionalių klientų ir tinkamų sandorio 
šalių) ypatumus, nebuvo iki galo pasiektas. 
Kai kurie iš tų reikalavimų ne visada 
padėjo stiprinti investuotojų apsaugą, o 
kartais net trukdė sklandžiai vykdyti 
investicinius sprendimus. Siekiant dar 
labiau pagerinti investuotojų apsaugą, 
atliekant tinkamumo vertinimą labai 
svarbu atsižvelgti į mažmeninių 
investuotojų skolos lygį, ypač turint 
omenyje didėjantį vartotojų skolos lygį dėl 
COVID-19. Be to, kai kuriuos šios 
direktyvos reikalavimus galima būtų iš 
dalies pakeisti, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos investicinėms 
paslaugoms teikti ir investicinei veiklai 
vykdyti, jeigu tai vykdoma suderintai, 
visapusiškai apsaugant investuotojus;

Or. en
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Pakeitimas 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos Komisija turėtų 
persvarstyti investavimo tyrimų taisykles, 
siekiant įvertinti atsiejimo taisyklės 
netaikymą bet kokios rūšies moksliniams 
tyrimams. Toks persvarstymas taip pat 
turėtų būti pagrįstas viešų konsultacijų, 
kurias Komisija surengė dėl FPRD ir 
FPRR reglamentavimo sistemos 
peržiūros, rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 23
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) produktų valdymo reikalavimai gali 
apriboti įmonių obligacijų pardavimą. 
Įmonių obligacijos su išpirkimo už visą 
sumą sąlyga paprastai laikomos saugiais 
ir paprastais produktais, kuriais gali 
naudotis mažmeniniai klientai. Tokia 
išpirkimo už visą sumą sąlyga apsaugo 
investuotojus nuo nuostolių, jeigu 
emitentas nusprendžia grąžinti skolą prieš 
terminą, nes užtikrinama, kad 
investuotojams būtų sumokėti atkarpų, 
kurias jie būtų gavę, jeigu obligacija 
nebūtų buvusi išpirkta, dabartinė vertė. 
Todėl produktų valdymo reikalavimai 
įmonių obligacijoms su išpirkimo už visą 
kainą sąlygomis nebetaikomi;

(4) produktų valdymo reikalavimai gali 
apriboti paprastų produktų, pvz., 
vadinamųjų „paprastųjų obligacijų“ 
(angl. plain vanilla), akcijų, kuriomis 
prekiaujama reguliuojamosiose rinkose, 
ir nesudėtingų KIPVPS, pardavimą. 
Siekiant supaprastinti investavimo 
procesą mažmeniniams investuotojams ir 
panašiems tarpininkams, produktų 
valdymo reikalavimai šių produktų 
kategorijoms nebetaikomi;

Or. en
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Pakeitimas 24
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) produktų valdymo reikalavimai 
gali apriboti įmonių obligacijų pardavimą. 
Įmonių obligacijos su išpirkimo už visą 
sumą sąlyga paprastai laikomos saugiais ir 
paprastais produktais, kuriais gali naudotis 
mažmeniniai klientai. Tokia išpirkimo už 
visą sumą sąlyga apsaugo investuotojus 
nuo nuostolių, jeigu emitentas nusprendžia 
grąžinti skolą prieš terminą, nes 
užtikrinama, kad investuotojams būtų 
sumokėti atkarpų, kurias jie būtų gavę, 
jeigu obligacija nebūtų buvusi išpirkta, 
dabartinė vertė. Todėl produktų valdymo 
reikalavimai įmonių obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis 
nebetaikomi;

(4) tam tikromis sąlygomis įmonių 
obligacijos su išpirkimo už visą sumą 
sąlyga galėtų būti laikomos saugesniais ir 
paprastesniais produktais nei kitų rūšių 
obligacijos, todėl jais gali labiau naudotis 
mažmeniniai klientai. Tokia išpirkimo už 
visą sumą sąlyga gali suteikti tam tikrą 
apsaugą investuotojams nuo nuostolių, 
jeigu emitentas nusprendžia grąžinti skolą 
prieš terminą, nes užtikrinama, kad 
investuotojams būtų sumokėti atkarpų, 
kurias jie būtų gavę, jeigu obligacija 
nebūtų buvusi išpirkta, dabartinė vertė. 
Todėl produktų valdymo reikalavimai 
įmonių obligacijoms su išpirkimo už visą 
kainą sąlygomis, kurios gali būti aiškiai 
laikomos saugesniais ir paprastesniais 
produktais, užtikrinančiais tinkamą 
apsaugos lygį investuotojams, 
nebetaikomi;

Or. en

Pakeitimas 25
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) produktų valdymo reikalavimai gali 
apriboti įmonių obligacijų pardavimą. 
Įmonių obligacijos su išpirkimo už visą 
sumą sąlyga paprastai laikomos saugiais 
ir paprastais produktais, kuriais gali 
naudotis mažmeniniai klientai. Tokia 

(4) produktų valdymo reikalavimai yra 
svarbi priemonė, susijusi su investuotojų 
apsauga. Išimtys sumažina produktų 
valdymo reikalavimų veiksmingumą ir 
iškreipia vienodas sąlygas. Be to, 
produktų valdymo reikalavimai jau yra 
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išpirkimo už visą sumą sąlyga apsaugo 
investuotojus nuo nuostolių, jeigu 
emitentas nusprendžia grąžinti skolą prieš 
terminą, nes užtikrinama, kad 
investuotojams būtų sumokėti atkarpų, 
kurias jie būtų gavę, jeigu obligacija 
nebūtų buvusi išpirkta, dabartinė vertė. 
Todėl produktų valdymo reikalavimai 
įmonių obligacijoms su išpirkimo už visą 
kainą sąlygomis nebetaikomi;

mažesni, atsižvelgiant į ne tokias 
sudėtingas ir mažiau rizikingas 
priemones. Todėl išsamus poveikio 
vertinimas ir rizikos analizė turėtų būti 
būsimos FPRD peržiūros dalis, prieš 
atsisakant tam tikroms priemonėms taikyti 
produktų valdymo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 26
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) produktų valdymo reikalavimai gali 
apriboti įmonių obligacijų pardavimą. 
Įmonių obligacijos su išpirkimo už visą 
sumą sąlyga paprastai laikomos saugiais ir 
paprastais produktais, kuriais gali naudotis 
mažmeniniai klientai. Tokia išpirkimo už 
visą sumą sąlyga apsaugo investuotojus 
nuo nuostolių, jeigu emitentas nusprendžia 
grąžinti skolą prieš terminą, nes 
užtikrinama, kad investuotojams būtų 
sumokėti atkarpų, kurias jie būtų gavę, 
jeigu obligacija nebūtų buvusi išpirkta, 
dabartinė vertė. Todėl produktų valdymo 
reikalavimai įmonių obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis 
nebetaikomi;

(4) produktų valdymo reikalavimai gali 
apriboti įmonių obligacijų pardavimą. 
Įmonių obligacijos su išpirkimo už visą 
sumą sąlyga paprastai laikomos saugiais ir 
paprastais produktais, kuriais gali naudotis 
mažmeniniai klientai. Tokia išpirkimo už 
visą sumą sąlyga apsaugo investuotojus 
nuo nuostolių, jeigu emitentas nusprendžia 
grąžinti skolą prieš terminą, nes 
užtikrinama, kad investuotojams būtų 
sumokėti atkarpų, kurias jie būtų gavę, 
jeigu obligacija nebūtų buvusi išpirkta, 
dabartinė vertė. Todėl kai kurie produktų 
valdymo reikalavimai įmonių obligacijoms 
su išpirkimo už visą kainą sąlygomis 
nebetaikomi;

Or. en

Pakeitimas 27
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) reikėtų užtikrinti proporcingumą 
taikant produktų valdymo reikalavimus 
produktams, kurie laikomi paprastais. 
Šiuo tikslu EVPRI turėtų parengti 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
2017/565 pakeitimus, kuriais siekiama 
nustatyti proporcingesnę akcijų, kuriomis 
prekiaujama reguliuojamosiose rinkose, 
paprastųjų obligacijų (angl. plain vanilla) 
ir KIPVPS akcijų ar vienetų tvarką;

Or. en

Pakeitimas 28
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ir pagal Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 
kvietimą teikti informaciją apie paskatų ir 
informacijos atskleidimo reikalavimų 
pagal Direktyvą 2014/65/ES išlaidas 
poveikį, ir per Komisijos surengtas viešas 
konsultacijas buvo patvirtinta, kad 
profesionaliems klientams ir tinkamoms 
sandorio šalims nėra reikalinga 
standartizuota, privaloma informacija 
apie išlaidas, nes jie jau gauna reikalingą 
informaciją, kai derasi su paslaugų 
teikėju. Tokia informacija būna pritaikyta 
pagal jų poreikius ir dažnai – daug 
išsamesnė. Todėl duomenų apie išlaidas ir 
sąnaudas atskleidimo reikalavimai 
neturėtų būti taikomi tinkamų sandorio 
šalių ir profesionalių klientų atžvilgiu, 
išskyrus konsultacijų dėl investicijų ir 
portfelio valdymo paslaugų atvejus, nes 
profesionalūs klientai, užmezgantys 
portfelio valdymo arba konsultacijų dėl 

(5) primygtinai ragina Europos 
Komisiją FPRD peržiūroje įvertinti 
paskatų poveikį finansinių konsultacijų 
objektyvumui ir sąžiningumui Europos 
Sąjungoje;
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investicijų santykius, ne visada turi 
pakankamai patirties arba žinių, kad jų 
atžvilgiu reikalavimo teikti informaciją 
apie išlaidas ir sąnaudas būtų galima 
netaikyti;

Or. en

Pakeitimas 29
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ir pagal Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 
kvietimą teikti informaciją apie paskatų ir 
informacijos atskleidimo reikalavimų pagal 
Direktyvą 2014/65/ES išlaidas poveikį, ir 
per Komisijos surengtas viešas 
konsultacijas buvo patvirtinta, kad 
profesionaliems klientams ir tinkamoms 
sandorio šalims nėra reikalinga 
standartizuota, privaloma informacija apie 
išlaidas, nes jie jau gauna reikalingą 
informaciją, kai derasi su paslaugų teikėju. 
Tokia informacija būna pritaikyta pagal jų 
poreikius ir dažnai – daug išsamesnė. 
Todėl duomenų apie išlaidas ir sąnaudas 
atskleidimo reikalavimai neturėtų būti 
taikomi tinkamų sandorio šalių ir 
profesionalių klientų atžvilgiu, išskyrus 
konsultacijų dėl investicijų ir portfelio 
valdymo paslaugų atvejus, nes 
profesionalūs klientai, užmezgantys 
portfelio valdymo arba konsultacijų dėl 
investicijų santykius, ne visada turi 
pakankamai patirties arba žinių, kad jų 
atžvilgiu reikalavimo teikti informaciją 
apie išlaidas ir sąnaudas būtų galima 
netaikyti;

(5) ir pagal Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 
kvietimą teikti informaciją apie paskatų ir 
informacijos atskleidimo reikalavimų pagal 
Direktyvą 2014/65/ES išlaidas poveikį, ir 
per Komisijos surengtas viešas 
konsultacijas buvo patvirtinta, kad 
profesionaliems klientams ir tinkamoms 
sandorio šalims nėra reikalinga 
standartizuota, privaloma informacija apie 
išlaidas, nes jie jau gauna reikalingą 
informaciją, kai derasi su paslaugų teikėju. 
Tokia informacija būna pritaikyta pagal jų 
poreikius ir dažnai – daug išsamesnė. 
Todėl duomenų apie išlaidas ir sąnaudas 
atskleidimo reikalavimai neturėtų būti 
taikomi tinkamų sandorio šalių ir 
profesionalių klientų atžvilgiu;

Or. en
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Pakeitimas 30
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ir pagal Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 
kvietimą teikti informaciją apie paskatų ir 
informacijos atskleidimo reikalavimų pagal 
Direktyvą 2014/65/ES išlaidas poveikį, ir 
per Komisijos surengtas viešas 
konsultacijas buvo patvirtinta, kad 
profesionaliems klientams ir tinkamoms 
sandorio šalims nėra reikalinga 
standartizuota, privaloma informacija apie 
išlaidas, nes jie jau gauna reikalingą 
informaciją, kai derasi su paslaugų teikėju. 
Tokia informacija būna pritaikyta pagal jų 
poreikius ir dažnai – daug išsamesnė. 
Todėl duomenų apie išlaidas ir sąnaudas 
atskleidimo reikalavimai neturėtų būti 
taikomi tinkamų sandorio šalių ir 
profesionalių klientų atžvilgiu, išskyrus 
konsultacijų dėl investicijų ir portfelio 
valdymo paslaugų atvejus, nes 
profesionalūs klientai, užmezgantys 
portfelio valdymo arba konsultacijų dėl 
investicijų santykius, ne visada turi 
pakankamai patirties arba žinių, kad jų 
atžvilgiu reikalavimo teikti informaciją 
apie išlaidas ir sąnaudas būtų galima 
netaikyti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 31
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) klientai, nuolat palaikantys 
santykius su investicine įmone, privaloma 
tvarka – periodiškai arba įvykus tam 
tikriems įvykiams – gauna ataskaitas apie 
suteiktas paslaugas. Nei investicinių 
įmonių, nei jų profesionalių klientų 
nuomone tokios ataskaitos apie suteiktas 
paslaugas nėra naudingos. Paaiškėjo, kad 
profesionaliems klientams šios ataskaitos 
ypač nenaudingos, kai rinkos yra itin 
nepastovios, nes tada ataskaitos teikiamos 
labai dažnai ir jų teikiama labai daug. Gavę 
ataskaitas, profesionalūs klientai dažnai 
jų nė neskaito arba, užuot toliau laikęsi 
ilgalaikės investicijų strategijos, priima 
skubotus investicinius sprendimus. Todėl 
tinkamoms sandorio šalims tokių ataskaitų 
apie suteiktas paslaugas teikti nebereikėtų, 
o profesionaliems klientams reikėtų palikti 
galimybę pasirinkti gauti tokias ataskaitas 
apie suteiktas paslaugas;

(7) klientai, nuolat palaikantys 
santykius su investicine įmone, privaloma 
tvarka – periodiškai arba įvykus tam 
tikriems įvykiams – gauna ataskaitas apie 
suteiktas paslaugas. Nei investicinių 
įmonių, nei jų profesionalių klientų 
nuomone tokios ataskaitos apie suteiktas 
paslaugas nėra naudingos. Profesionaliems 
klientams šios ataskaitos gali būti 
nenaudingos, kai rinkos yra itin 
nepastovios, nes tada ataskaitos teikiamos 
labai dažnai ir jų teikiama labai daug. 
Todėl tinkamos sandorio šalys turi turėti 
galimybę tokių ataskaitų apie suteiktas 
paslaugas nebegauti, o profesionaliems 
klientams reikėtų palikti galimybę 
pasirinkti gauti tokias ataskaitas apie 
suteiktas paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 32
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant palengvinti investicinių 
įmonių ir jų klientų bendravimą, taigi ir 
patį investavimo procesą, investicinė 
informacija turėtų būti automatiškai 
teikiama elektroniniu būdu, o ne 
popieriuje. Tačiau mažmeniniai klientai 
turėtų turėti galimybę paprašyti 
informaciją ir toliau teikti popieriuje;

(9) siekiant palengvinti investicinių 
įmonių ir jų klientų bendravimą, taigi ir 
patį investavimo procesą, investicinė 
informacija turėtų būti automatiškai 
teikiama elektroniniu būdu, o ne 
popieriuje. Tačiau mažmeniniai klientai 
turėtų turėti galimybę ir toliau gauti 
informaciją popieriuje, išskyrus atvejus, 
kai jie internetu pasirenka galimybę gauti 
informaciją elektroniniu formatu;

Or. en
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Pakeitimas 33
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) FPRD II suteikia galimybę 
patyrusiems klientams būti laikomais 
profesionaliais investuotojais, kuriems 
taikoma lengvesnė reglamentavimo 
tvarka. Pasirodė, kad tokios kvalifikacijos 
ribos yra tokios aukštos, kad iš esmės 
draudžiama priskirti juos profesionaliems 
investuotojams. Todėl sandorių numerių 
kriterijus turėtų būti sumažintas iki 15 
sandorių per metus;

Or. en

Pakeitimas 34
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) pagal FPRD II reikalaujama, kad 
portfelį valdančios investicinės įmonės 
informuotų klientą, jei jų portfelio vertė 
sumažėja 10 proc. (ir vėliau kaskart, kai 
sumažėja 10 proc.). Pandemijos sukelto 
rinkos nepastovumo patirtis rodo, kad ši 
riba buvo pernelyg jautri, o tai gali 
paskatinti klientus dažnai keisti savo 
portfelio sudėtį, galbūt parduoti 
priemones nuostolingai. Tai gali neatitikti 
kliento pagrindinio ilgalaikio intereso, 
todėl ataskaitų teikimo riba turi būti 
padidinta iki pradinio 20 proc. vertės 
sumažėjimo;

Or. en
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Pakeitimas 35
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) dienos pabaigos nuostolių 
ataskaitose pateikiama vertinga 
informacija klientams, didinimas 
skaidrumas ir pasitikėjimas galutiniais 
klientais investuojant. Klientai turėtų būti 
informuoti apie jų portfelio rezultatus ir 
pradinių investicijų nuvertėjimą. Teikiant 
portfelio valdymo paslaugas informacija 
turėtų būti suteikiama, kai bendra bendro 
portfelio vertė sumažėja 10 proc. ir paskui 
kaskart, kai ji sumažėja 10 proc., tai 
neturėtų būti taikoma individualiai 
turimoms dalims. Dėl didelės jų svarbos į 
šią direktyvą turėtų būti įtraukti 
Deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 62 
straipsnyje nustatyti reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 36
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) šioje peržiūroje nenumatomi jokie 
ataskaitų apie nuostolius teikimo ribų 
pakeitimai, taip pat jie neturi būti 
apibrėžti 1 lygio teisės aktuose;

Or. en

Pakeitimas 37
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Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) nors veiklos rūšių atskyrimo 
tvarka, taikoma investavimo tyrimams, 
padėjo užtikrinti didesnį skaidrumą, 
susijusį su faktinėmis mokslinių tyrimų 
sąnaudomis, ji taip pat pasirodė esanti 
kliūtimi atliekant nuosavo kapitalo 
tyrimus mažesnėms įmonėms. Todėl 
mažos ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, kurių rinkos kapitalizacija 
sudaro iki 10 mlrd. EUR, turėtų būti 
nustatyta speciali veiklos rūšių atskyrimo 
taisyklių netaikymo išimtis;

Or. en

Pakeitimas 38
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) iškart po COVID-19 pandemijos 
emitentai, visų pirma mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonės turi būti remiamos 
stipriomis kapitalo rinkomis. Mažos ir 
vidutinės kapitalizacijos emitentų, taip pat 
fiksuotų pajamų tyrimai (įskaitant 
palūkanų normų, kreditų ir paskolų 
tyrimus) yra būtini, siekiant padėti 
emitentams užmegzti ryšį su 
investuotojais. Šie tyrimai padidina 
emitentų matomumą ir taip užtikrina 
pakankamą investicijų ir likvidumo lygį;

Or. en
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Pakeitimas 39
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9d) mažos ir vidutinės kapitalizacijos 
emitentų, taip pat fiksuotų pajamų 
priemonių tyrimai mažėjo keletą metų. 
Siekiant palengvinti naštą investicinėms 
įmonėms ir skatinti mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos emitentų bei fiksuotų 
pajamų priemonių tyrimų aprėptį, reikėtų 
supaprastinti investicinių įmonių tyrimo 
reikalavimus. Kai tyrimai atliekami tik su 
mažos ir vidutinės kapitalizacijos 
emitentais arba fiksuotų pajamų 
priemonėmis, investicinės įmonės turėtų 
turėti galimybę pasirinkti, ar jos laikysis 
jau galiojančių taisyklių, ar alternatyvios 
supaprastintos tvarkos. Ši alternatyvi 
tvarka turėtų būti neprivaloma, kad 
investicinės įmonės, net ir vykdydamos 
sandorius su mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos emitentais, nebūtų 
įpareigotos keisti savo užsakymų ir 
apskaitos sistemų individualaus režimo, 
jeigu to nepageidauja. Todėl išimtis būtų 
daugiausia naudinga investicinėms 
įmonėms, kurios specializuojasi mažos ir 
vidutinės kapitalizacijos investicijų srityje, 
tačiau taip pat suteiktų joms galimybę 
pasirinkti didesnes investicines įmones, 
kurios valdo specialią mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos prekybos vietą;

Or. en

Pakeitimas 40
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
9 e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9e) pagal šią naują supaprastintą 
tvarką investicinėms įmonėms visų pirma 
būtų leidžiama sumokėti bendrai už 
tyrimo ir vykdymo paslaugų teikimą. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą, šį bendrą 
mokėjimą būtų galima atlikti tik esant tam 
tikroms sąlygoms, susijusioms su tyrimo 
paslaugų teikėjo ir investicinių įmonių 
klientų informacija;

Or. en

Pakeitimas 41
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Europos Komisija persvarsto 
investavimo tyrimų tvarką, siekiant 
įvertinti atsiejimo taisyklės netaikymą bet 
kokios rūšies moksliniams tyrimams. Toks 
persvarstymas taip pat turėtų būti 
pagrįstas viešų konsultacijų, kurias 
Komisija surengė dėl FPRD ir FPRR 
reglamentavimo sistemos peržiūros, 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Europos Komisija persvarsto 
investavimo tyrimų tvarką, siekiant 
įvertinti atsiejimo taisyklės netaikymą bet 
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kokios rūšies moksliniams tyrimams. Toks 
persvarstymas taip pat turėtų būti 
pagrįstas viešų konsultacijų, kurias 
Komisija surengė dėl FPRD ir FPRR 
reglamentavimo sistemos peržiūros, 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 43
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
asmenims, profesionaliai prekiaujantiems 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos 
leidimais ir apyvartinių taršos leidimų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kai ši prekyba yra papildoma veikla 
pagrindinės veiklos atžvilgiu, leidžiama 
pasinaudoti reikalavimo gauti investicinės 
įmonės veiklos leidimą išimtimi. Asmenys, 
prašantys leisti taikyti papildomos veiklos 
kriterijų, privalo kasmet informuoti 
atitinkamą kompetentingą instituciją, kad 
naudojasi tokia galimybe, ir pateikti 
reikalingus duomenis, kuriais įrodytų, 
kad atitinka du kiekybinius kriterijus, 
pagal kuriuos nustatoma, ar jo prekybos 
veikla yra papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu. Pagal pirmąjį kriterijų yra 
lyginamas subjekto spekuliacinės 
prekybos veiklos ir bendros prekybos 
veiklos Sąjungoje mastas pagal turto 
klases. Pagal antrąjį kriterijų lyginamas 
spekuliacinės prekybos veiklos mastas, 
įskaitant visų klasių turtą, ir bendra 
subjekto vykdomos prekybos finansinėmis 
priemonėmis veikla grupės lygmeniu. Gali 
būti taikomas alternatyvus antrojo 
kriterijaus variantas – tada lyginamas 
spekuliacinės prekybos veikloje 

Išbraukta.
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naudojamo kapitalo dydis ir faktinis 
pagrindinėje veikloje grupės lygmeniu 
naudojamo kapitalo dydis. Šie kiekybiniai 
kriterijai yra itin sudėtingi ir dėl jų 
niekaip nepasikeitė, kas turi teisę 
pasinaudoti išimtimi. Todėl išimtis turėtų 
būti taikoma tik pagal kokybinius 
rodiklius. Asmenys, turintys teisę 
pasinaudoti išimtimi, įskaitant rinkos 
formuotojus, vykdo prekybą savo sąskaita 
arba teikia kitas investicines paslaugas 
nei prekyba savo sąskaita pagrindinės 
veiklos klientams arba tiekėjams. Kalbant 
apie papildomą veiklą ir vertinant grupės 
lygmeniu, išimtis abiem atvejais gali būti 
taikoma ir individualiai, ir bendrai. 
Galimybės pasinaudoti šia išimtimi 
nereikėtų suteikti asmenims, kurie taiko 
didelio dažnio algoritminės prekybos 
metodą arba priklauso grupei, kurios 
pagrindinę veiklą sudaro investicinių 
paslaugų teikimas, bankinė veikla arba 
kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkos formuotojai. 
Visas nuostatas dėl kiekybinių aspektų 
reikėtų išbraukti;

Or. en

Pakeitimas 44
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
asmenims, profesionaliai prekiaujantiems 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos 
leidimais ir apyvartinių taršos leidimų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kai ši prekyba yra papildoma veikla 
pagrindinės veiklos atžvilgiu, leidžiama 
pasinaudoti reikalavimo gauti investicinės 

Išbraukta.
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įmonės veiklos leidimą išimtimi. Asmenys, 
prašantys leisti taikyti papildomos veiklos 
kriterijų, privalo kasmet informuoti 
atitinkamą kompetentingą instituciją, kad 
naudojasi tokia galimybe, ir pateikti 
reikalingus duomenis, kuriais įrodytų, 
kad atitinka du kiekybinius kriterijus, 
pagal kuriuos nustatoma, ar jo prekybos 
veikla yra papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu. Pagal pirmąjį kriterijų yra 
lyginamas subjekto spekuliacinės 
prekybos veiklos ir bendros prekybos 
veiklos Sąjungoje mastas pagal turto 
klases. Pagal antrąjį kriterijų lyginamas 
spekuliacinės prekybos veiklos mastas, 
įskaitant visų klasių turtą, ir bendra 
subjekto vykdomos prekybos finansinėmis 
priemonėmis veikla grupės lygmeniu. Gali 
būti taikomas alternatyvus antrojo 
kriterijaus variantas – tada lyginamas 
spekuliacinės prekybos veikloje 
naudojamo kapitalo dydis ir faktinis 
pagrindinėje veikloje grupės lygmeniu 
naudojamo kapitalo dydis. Šie kiekybiniai 
kriterijai yra itin sudėtingi ir dėl jų 
niekaip nepasikeitė, kas turi teisę 
pasinaudoti išimtimi. Todėl išimtis turėtų 
būti taikoma tik pagal kokybinius 
rodiklius. Asmenys, turintys teisę 
pasinaudoti išimtimi, įskaitant rinkos 
formuotojus, vykdo prekybą savo sąskaita 
arba teikia kitas investicines paslaugas 
nei prekyba savo sąskaita pagrindinės 
veiklos klientams arba tiekėjams. Kalbant 
apie papildomą veiklą ir vertinant grupės 
lygmeniu, išimtis abiem atvejais gali būti 
taikoma ir individualiai, ir bendrai. 
Galimybės pasinaudoti šia išimtimi 
nereikėtų suteikti asmenims, kurie taiko 
didelio dažnio algoritminės prekybos 
metodą arba priklauso grupei, kurios 
pagrindinę veiklą sudaro investicinių 
paslaugų teikimas, bankinė veikla arba 
kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkos formuotojai. 
Visas nuostatas dėl kiekybinių aspektų 
reikėtų išbraukti;
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Or. en

Pakeitimas 45
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
asmenims, profesionaliai prekiaujantiems 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais 
ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kai ši prekyba 
yra papildoma veikla pagrindinės veiklos 
atžvilgiu, leidžiama pasinaudoti 
reikalavimo gauti investicinės įmonės 
veiklos leidimą išimtimi. Asmenys, 
prašantys leisti taikyti papildomos veiklos 
kriterijų, privalo kasmet informuoti 
atitinkamą kompetentingą instituciją, kad 
naudojasi tokia galimybe, ir pateikti 
reikalingus duomenis, kuriais įrodytų, kad 
atitinka du kiekybinius kriterijus, pagal 
kuriuos nustatoma, ar jo prekybos veikla 
yra papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu. Pagal pirmąjį kriterijų yra 
lyginamas subjekto spekuliacinės prekybos 
veiklos ir bendros prekybos veiklos 
Sąjungoje mastas pagal turto klases. Pagal 
antrąjį kriterijų lyginamas spekuliacinės 
prekybos veiklos mastas, įskaitant visų 
klasių turtą, ir bendra subjekto vykdomos 
prekybos finansinėmis priemonėmis veikla 
grupės lygmeniu. Gali būti taikomas 
alternatyvus antrojo kriterijaus variantas – 
tada lyginamas spekuliacinės prekybos 
veikloje naudojamo kapitalo dydis ir 
faktinis pagrindinėje veikloje grupės 
lygmeniu naudojamo kapitalo dydis. Šie 
kiekybiniai kriterijai yra itin sudėtingi ir 
dėl jų niekaip nepasikeitė, kas turi teisę 
pasinaudoti išimtimi. Todėl išimtis turėtų 
būti taikoma tik pagal kokybinius 
rodiklius. Asmenys, turintys teisę 

(10) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
asmenims, profesionaliai prekiaujantiems 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais 
ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kai ši prekyba 
yra papildoma veikla pagrindinės veiklos 
atžvilgiu, leidžiama pasinaudoti 
reikalavimo gauti investicinės įmonės 
veiklos leidimą išimtimi. Asmenys, 
prašantys leisti taikyti papildomos veiklos 
kriterijų, privalo kasmet informuoti 
atitinkamą kompetentingą instituciją, kad 
naudojasi tokia galimybe, ir pateikti 
reikalingus duomenis, kuriais įrodytų, kad 
atitinka du kiekybinius kriterijus, pagal 
kuriuos nustatoma, ar jo prekybos veikla 
yra papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu. Pagal pirmąjį kriterijų yra 
lyginamas subjekto spekuliacinės prekybos 
veiklos ir bendros prekybos veiklos 
Sąjungoje mastas pagal turto klases. Pagal 
antrąjį kriterijų lyginamas spekuliacinės 
prekybos veiklos mastas, įskaitant visų 
klasių turtą, ir bendra subjekto vykdomos 
prekybos finansinėmis priemonėmis veikla 
grupės lygmeniu. Gali būti taikomas 
alternatyvus antrojo kriterijaus variantas – 
tada lyginamas spekuliacinės prekybos 
veikloje naudojamo kapitalo dydis ir 
faktinis pagrindinėje veikloje grupės 
lygmeniu naudojamo kapitalo dydis. Šie 
kiekybiniai kriterijai turėtų išlikti 
pagrindine pagalbinei veiklai taikomos 
išimties taisykle. Kaip alternatyva, 
nacionalinės priežiūros institucijos gali 
būti įgaliotos remtis kokybiniais rodikliais 
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pasinaudoti išimtimi, įskaitant rinkos 
formuotojus, vykdo prekybą savo sąskaita 
arba teikia kitas investicines paslaugas nei 
prekyba savo sąskaita pagrindinės veiklos 
klientams arba tiekėjams. Kalbant apie 
papildomą veiklą ir vertinant grupės 
lygmeniu, išimtis abiem atvejais gali būti 
taikoma ir individualiai, ir bendrai. 
Galimybės pasinaudoti šia išimtimi 
nereikėtų suteikti asmenims, kurie taiko 
didelio dažnio algoritminės prekybos 
metodą arba priklauso grupei, kurios 
pagrindinę veiklą sudaro investicinių 
paslaugų teikimas, bankinė veikla arba 
kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkos formuotojai. 
Visas nuostatas dėl kiekybinių aspektų 
reikėtų išbraukti;

pagal aiškiai apibrėžtas sąlygas. EVPRI 
turėtų būti suteikti įgaliojimai teikti gaires 
dėl aplinkybių, kuriomis nacionalinės 
valdžios institucijos galėtų taikyti kokybinį 
metodą, ir parengti kokybinių kriterijų 
techninių reguliavimo standartų 
projektus. Asmenys, turintys teisę 
pasinaudoti išimtimi, įskaitant rinkos 
formuotojus, vykdo prekybą savo sąskaita 
arba teikia kitas investicines paslaugas nei 
prekyba savo sąskaita pagrindinės veiklos 
klientams arba tiekėjams. Kalbant apie 
papildomą veiklą ir vertinant grupės 
lygmeniu, išimtį abiem atvejais turėtų būti 
galima taikyti ir individualiai, ir bendrai. 
Galimybės pasinaudoti šia išimtimi 
nereikėtų suteikti asmenims, kurie taiko 
didelio dažnio algoritminės prekybos 
metodą arba priklauso grupei, kurios 
pagrindinę veiklą sudaro investicinių 
paslaugų teikimas, bankinė veikla arba 
kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkos formuotojai. 
Visas nuostatas dėl kiekybinių aspektų 
reikėtų išbraukti;

Or. en

Pakeitimas 46
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
asmenims, profesionaliai prekiaujantiems 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais 
ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kai ši prekyba 
yra papildoma veikla pagrindinės veiklos 
atžvilgiu, leidžiama pasinaudoti 
reikalavimo gauti investicinės įmonės 
veiklos leidimą išimtimi. Asmenys, 
prašantys leisti taikyti papildomos veiklos 

(10) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
asmenims, profesionaliai prekiaujantiems 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos leidimais 
ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, kai ši prekyba 
yra papildoma veikla pagrindinės veiklos 
atžvilgiu, leidžiama pasinaudoti 
reikalavimo gauti investicinės įmonės 
veiklos leidimą išimtimi. Asmenys, 
prašantys leisti taikyti papildomos veiklos 
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kriterijų, privalo kasmet informuoti 
atitinkamą kompetentingą instituciją, kad 
naudojasi tokia galimybe, ir pateikti 
reikalingus duomenis, kuriais įrodytų, kad 
atitinka du kiekybinius kriterijus, pagal 
kuriuos nustatoma, ar jo prekybos veikla 
yra papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu. Pagal pirmąjį kriterijų yra 
lyginamas subjekto spekuliacinės prekybos 
veiklos ir bendros prekybos veiklos 
Sąjungoje mastas pagal turto klases. Pagal 
antrąjį kriterijų lyginamas spekuliacinės 
prekybos veiklos mastas, įskaitant visų 
klasių turtą, ir bendra subjekto vykdomos 
prekybos finansinėmis priemonėmis veikla 
grupės lygmeniu. Gali būti taikomas 
alternatyvus antrojo kriterijaus variantas – 
tada lyginamas spekuliacinės prekybos 
veikloje naudojamo kapitalo dydis ir 
faktinis pagrindinėje veikloje grupės 
lygmeniu naudojamo kapitalo dydis. Šie 
kiekybiniai kriterijai yra itin sudėtingi ir 
dėl jų niekaip nepasikeitė, kas turi teisę 
pasinaudoti išimtimi. Todėl išimtis turėtų 
būti taikoma tik pagal kokybinius 
rodiklius. Asmenys, turintys teisę 
pasinaudoti išimtimi, įskaitant rinkos 
formuotojus, vykdo prekybą savo sąskaita 
arba teikia kitas investicines paslaugas nei 
prekyba savo sąskaita pagrindinės veiklos 
klientams arba tiekėjams. Kalbant apie 
papildomą veiklą ir vertinant grupės 
lygmeniu, išimtis abiem atvejais gali būti 
taikoma ir individualiai, ir bendrai. 
Galimybės pasinaudoti šia išimtimi 
nereikėtų suteikti asmenims, kurie taiko 
didelio dažnio algoritminės prekybos 
metodą arba priklauso grupei, kurios 
pagrindinę veiklą sudaro investicinių 
paslaugų teikimas, bankinė veikla arba 
kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkos formuotojai. 
Visas nuostatas dėl kiekybinių aspektų 
reikėtų išbraukti;

kriterijų, privalo kasmet informuoti 
atitinkamą kompetentingą instituciją, kad 
naudojasi tokia galimybe, ir pateikti 
reikalingus duomenis, kuriais įrodytų, kad 
atitinka du kiekybinius kriterijus, pagal 
kuriuos nustatoma, ar jo prekybos veikla 
yra papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu. Pagal pirmąjį kriterijų yra 
lyginamas subjekto spekuliacinės prekybos 
veiklos ir bendros prekybos veiklos 
Sąjungoje mastas pagal turto klases. Pagal 
antrąjį kriterijų lyginamas spekuliacinės 
prekybos veiklos mastas, įskaitant visų 
klasių turtą, ir bendra subjekto vykdomos 
prekybos finansinėmis priemonėmis veikla 
grupės lygmeniu. Gali būti taikomas 
alternatyvus antrojo kriterijaus variantas – 
tada lyginamas spekuliacinės prekybos 
veikloje naudojamo kapitalo dydis ir 
faktinis pagrindinėje veikloje grupės 
lygmeniu naudojamo kapitalo dydis. Šie 
kiekybiniai kriterijai yra itin sudėtingi ir 
dėl jų niekaip nepasikeitė, kas turi teisę 
pasinaudoti išimtimi. Todėl išimtis turėtų 
būti taikoma tik pagal kokybinius 
rodiklius. Siekdama užtikrinti bendrą 
Europos požiūrį visose valstybėse narėse, 
EVPRI teikia kokybines gaires. Asmenys, 
turintys teisę pasinaudoti išimtimi, įskaitant 
rinkos formuotojus, vykdo prekybą savo 
sąskaita arba teikia kitas investicines 
paslaugas nei prekyba savo sąskaita 
pagrindinės veiklos klientams arba 
tiekėjams. Kalbant apie papildomą veiklą ir 
vertinant grupės lygmeniu, išimtis abiem 
atvejais gali būti taikoma ir individualiai, ir 
bendrai. Galimybės pasinaudoti šia 
išimtimi nereikėtų suteikti asmenims, kurie 
taiko didelio dažnio algoritminės prekybos 
metodą arba priklauso grupei, kurios 
pagrindinę veiklą sudaro investicinių 
paslaugų teikimas, bankinė veikla arba 
kurie veikia kaip biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių rinkos formuotojai. 
Visas nuostatas dėl kiekybinių aspektų 
reikėtų išbraukti;

Or. en
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Pakeitimas 47
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) dabar kompetentingos institucijos 
turi nustatyti ir taikyti biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
prekiaujama prekybos vietose, ir 
Komisijos nurodytų ekonomiškai 
lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių 
grynųjų pozicijų, kurias bet kuriuo metu 
gali turėti asmuo, dydžio apribojimus. 
Kadangi paaiškėjo, jog pozicijų 
apribojimų tvarka yra nepalanki naujų 
biržos prekių rinkų plėtojimui, naujoms 
biržos prekių rinkoms pozicijų apribojimų 
tvarkos nereikėtų taikyti. Vietoj to, 
pozicijų apribojimai turėtų būti taikomi 
tik toms biržos prekių išvestinėms 
finansinėms priemonėms, kurios yra 
laikomos svarbiomis arba esminėmis, ir jų 
ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės 
prekybos sutartims. Svarbios arba esminės 
išvestinės finansinės priemonės yra 
energetikos biržos prekių išvestinės 
finansinės priemonės, kurių atvirą 
poziciją per vienų metų laikotarpį sudaro 
ne mažiau kaip 300 000 lotų. Dėl itin 
didelės svarbos piliečiams žemės ūkio 
biržos prekėms, pagrįstoms žmonėms 
vartoti skirtais produktais, ir jų 
ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės 
prekybos sutartims dabartinė pozicijų 
apribojimų tvarka bus taikoma ir toliau. 
EVPRI turėtų būti įgaliota parengti 
reguliavimo standartų projektą ir jame 
nustatyti, kurioms žemės ūkio išvestinėms 
finansinėms priemonėms, pagrįstoms 
žmonėms vartoti skirtais produktais, ir 
kurioms esminėms arba svarbioms 
išvestinėms finansinėms priemonėms yra 
taikomi pozicijų apribojimai. Dėl esminių 
arba svarbių išvestinių finansinių 

Išbraukta.
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priemonių pažymėtina, kad EVPRI turėtų 
atsižvelgti į 300 000 lotų per metus atviros 
pozicijos dydį, aktyvių rinkos dalyvių 
skaičių ir pagrindinę biržos prekę;

Or. en

Pakeitimas 48
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) dabar kompetentingos institucijos 
turi nustatyti ir taikyti biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
prekiaujama prekybos vietose, ir 
Komisijos nurodytų ekonomiškai 
lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių 
grynųjų pozicijų, kurias bet kuriuo metu 
gali turėti asmuo, dydžio apribojimus. 
Kadangi paaiškėjo, jog pozicijų 
apribojimų tvarka yra nepalanki naujų 
biržos prekių rinkų plėtojimui, naujoms 
biržos prekių rinkoms pozicijų apribojimų 
tvarkos nereikėtų taikyti. Vietoj to, 
pozicijų apribojimai turėtų būti taikomi 
tik toms biržos prekių išvestinėms 
finansinėms priemonėms, kurios yra 
laikomos svarbiomis arba esminėmis, ir jų 
ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės 
prekybos sutartims. Svarbios arba esminės 
išvestinės finansinės priemonės yra 
energetikos biržos prekių išvestinės 
finansinės priemonės, kurių atvirą 
poziciją per vienų metų laikotarpį sudaro 
ne mažiau kaip 300 000 lotų. Dėl itin 
didelės svarbos piliečiams žemės ūkio 
biržos prekėms, pagrįstoms žmonėms 
vartoti skirtais produktais, ir jų 
ekonomiškai lygiavertėms nebiržinės 
prekybos sutartims dabartinė pozicijų 
apribojimų tvarka bus taikoma ir toliau. 
EVPRI turėtų būti įgaliota parengti 

Išbraukta.
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reguliavimo standartų projektą ir jame 
nustatyti, kurioms žemės ūkio išvestinėms 
finansinėms priemonėms, pagrįstoms 
žmonėms vartoti skirtais produktais, ir 
kurioms esminėms arba svarbioms 
išvestinėms finansinėms priemonėms yra 
taikomi pozicijų apribojimai. Dėl esminių 
arba svarbių išvestinių finansinių 
priemonių pažymėtina, kad EVPRI turėtų 
atsižvelgti į 300 000 lotų per metus atviros 
pozicijos dydį, aktyvių rinkos dalyvių 
skaičių ir pagrindinę biržos prekę;

Or. en

Pakeitimas 49
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
rizikos draudimo išimčių neleidžiama 
taikyti jokioms finansų įstaigoms. Kai 
kurios iš esmės komercinės grupės, 
prekybos tikslais įsteigusios finansų 
įstaigą, atsidūrė tokioje padėtyje, kad jų 
finansų įstaiga grupės vardu galėjo 
sudaryti ne visus sandorius, nes neatitiko 
rizikos draudimo išimties taikymo 
kriterijų. Todėl reikėtų įvesti griežtai 
apibrėžtą finansų sandorio šalims 
taikomą rizikos draudimo išimtį. Rizikos 
draudimo išimtį turėtų būti galima taikyti, 
kai iš esmės komercinei grupei 
priklausantis asmuo yra registruotas kaip 
investicinė įmonė ir sudaro sandorius tos 
komercinės grupės vardu. Tam, kad ši 
rizikos draudimo išimtis būtų taikoma tik 
finansų įstaigoms, kurios sudaro 
sandorius iš esmės komercinei grupei 
priklausančių ne finansų įstaigų vardu, 
rizikos draudimo išimtis turėtų būti 
taikoma tos finansų įstaigos turimoms 
pozicijoms, kurias galima objektyviai 

Išbraukta.
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įvertinti kaip mažinančias su grupės ne 
finansų įstaigų komercine veikla tiesiogiai 
susijusią riziką;

Or. en

Pakeitimas 50
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagal Direktyvą 2014/65/ES 
rizikos draudimo išimčių neleidžiama 
taikyti jokioms finansų įstaigoms. Kai 
kurios iš esmės komercinės grupės, 
prekybos tikslais įsteigusios finansų 
įstaigą, atsidūrė tokioje padėtyje, kad jų 
finansų įstaiga grupės vardu galėjo 
sudaryti ne visus sandorius, nes neatitiko 
rizikos draudimo išimties taikymo 
kriterijų. Todėl reikėtų įvesti griežtai 
apibrėžtą finansų sandorio šalims 
taikomą rizikos draudimo išimtį. Rizikos 
draudimo išimtį turėtų būti galima taikyti, 
kai iš esmės komercinei grupei 
priklausantis asmuo yra registruotas kaip 
investicinė įmonė ir sudaro sandorius tos 
komercinės grupės vardu. Tam, kad ši 
rizikos draudimo išimtis būtų taikoma tik 
finansų įstaigoms, kurios sudaro 
sandorius iš esmės komercinei grupei 
priklausančių ne finansų įstaigų vardu, 
rizikos draudimo išimtis turėtų būti 
taikoma tos finansų įstaigos turimoms 
pozicijoms, kurias galima objektyviai 
įvertinti kaip mažinančias su grupės ne 
finansų įstaigų komercine veikla tiesiogiai 
susijusią riziką;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 51
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) net ir likvidžių sutarčių atveju tik 
nedidelis skaičius rinkos dalyvių biržos 
prekių rinkose veikia kaip rinkos 
formuotojai. Jeigu tie rinkos dalyviai 
privalo laikytis pozicijų apribojimų, jie 
negali veikti taip efektyviai kaip rinkos 
formuotojai. Todėl finansų ir ne finansų 
sandorio šalių pozicijoms, kurios susidaro 
dėl sandorių, skirtų privalomam 
likvidumui suteikti, pozicijų apribojimai 
neturėtų būti taikomi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) net ir likvidžių sutarčių atveju tik 
nedidelis skaičius rinkos dalyvių biržos 
prekių rinkose veikia kaip rinkos 
formuotojai. Jeigu tie rinkos dalyviai 
privalo laikytis pozicijų apribojimų, jie 
negali veikti taip efektyviai kaip rinkos 
formuotojai. Todėl finansų ir ne finansų 
sandorio šalių pozicijoms, kurios susidaro 
dėl sandorių, skirtų privalomam 
likvidumui suteikti, pozicijų apribojimai 
neturėtų būti taikomi;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 53
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal dabartinę apribojimų tvarką 
vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių 
finansinių priemonių unikalumas 
nepripažįstamas. Vertybiniais popieriais 
pakeistoms išvestinėms finansinėms 
priemonėms pozicijų apribojimų tvarka 
neturėtų būti taikoma;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 54
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal dabartinę apribojimų tvarką 
vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių 
finansinių priemonių unikalumas 
nepripažįstamas. Vertybiniais popieriais 
pakeistoms išvestinėms finansinėms 
priemonėms pozicijų apribojimų tvarka 
neturėtų būti taikoma;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 55
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(14) pagal dabartinę apribojimų tvarką 
vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių 
finansinių priemonių unikalumas 
nepripažįstamas. Vertybiniais popieriais 
pakeistoms išvestinėms finansinėms 
priemonėms pozicijų apribojimų tvarka 
neturėtų būti taikoma;

(14) pagal dabartinę apribojimų tvarką 
vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių 
finansinių priemonių unikalumas 
nepripažįstamas. Vertybiniais popieriais 
pakeistos išvestinės finansinės priemonės 
patenka į perleidžiamųjų vertybinių 
popierių apibrėžtį, pateiktą 4 straipsnio 1 
dalies 44 punkto c papunktyje.
Vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių 
finansinių priemonių rinka išsiskiria 
daugybe skirtingų emisijų; kiekvienas 
centriniame vertybinių popierių 
depozitoriume užregistruotas tam tikro 
dydžio ir bet koks galimas padidėjimas 
atliekamas pagal specialią atitinkamos 
kompetentingos institucijos tinkamai 
patvirtintą procedūrą.
Tai skiriasi nuo standartinių išvestinių 
finansinių priemonių, kurių pozicijos 
dydį, deja, sunku nustatyti ir jis gali būti 
neribotas.
Tarpininko, atsakingo už emisijos 
platinimą, emitentas valdo 100 proc. 
emisijos jos išleidimo metu, todėl sunku 
taikyti pozicijos apribojimų tvarką.
Be to, daug mažmeninių investuotojų 
galiausiai turi didžiąją dalį vertybiniais 
popieriais pakeistų išvestinių finansinių 
priemonių. Todėl piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi arba tinkamomis 
kainodaros bei atsiskaitymo sąlygomis, 
kaip nutinka sudarant įprastas biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, rizika šiuo atveju nekelia 
problemų.
Be to, artimiausio pateikimo mėnesio ir 
kitų mėnesių, kuriems turi būti nustatyti 
pozicijų apribojimai pagal FPRD II 57 
straipsnio 3 dalį, sąvoka netaikoma 
vertybiniais popieriais pakeistoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms.
Vertybiniais popieriais pakeistoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms 
pozicijų apribojimų taikymo tvarka ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai neturėtų 
būti taikomi;
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Or. en

Pakeitimas 56
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal dabartinę apribojimų tvarką 
vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių 
finansinių priemonių unikalumas 
nepripažįstamas. Vertybiniais popieriais 
pakeistoms išvestinėms finansinėms 
priemonėms pozicijų apribojimų tvarka 
neturėtų būti taikoma;

(14) pagal dabartinę apribojimų tvarką 
vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių 
finansinių priemonių unikalumas 
nepripažįstamas. Vertybiniais popieriais 
pakeistos išvestinės finansinės priemonės 
patenka į perleidžiamųjų vertybinių 
popierių apibrėžtį, pateiktą 4 straipsnio 1 
dalies 44 punkto c papunktyje. Biržos 
prekių vertybiniais popieriais pakeistų 
išvestinių finansinių priemonių rinkai 
būdinga daug skirtingų emisijų, ir 
kiekvienas centriniame vertybinių 
popierių depozitoriume užregistruotas tam 
tikro dydžio ir bet koks galimas 
padidėjimas atliekamas pagal specialią 
atitinkamos kompetentingos institucijos 
tinkamai patvirtintą procedūrą. Tai 
skiriasi nuo standartinių biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių, kai atvirų 
pozicijų kiekis ir kartu pozicijos dydis yra 
potencialiai neribotas. Emisijos metu 
emitentas arba tarpininkas, atsakingas už 
emisijos platinimą, valdo 100 proc. 
emisijos, todėl iš esmės sunku taikyti 
pozicijos apribojimo tvarką. Be to, 
daugumą vertybiniais popieriais pakeistų 
išvestinių finansinių priemonių galutinai 
valdo daugybė mažmeninių investuotojų, 
o tai nekelia tokios pačios rizikos 
piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi 
arba tinkamomis kainodaros bei 
atsiskaitymo sąlygomis, kaip nutinka 
sudarant įprastas biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių sutartis. Be to, 
artimiausio pateikimo mėnesio ir kitų 
mėnesių, kuriems turi būti nustatyti 
pozicijų apribojimai pagal FPRD II 57 
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straipsnio 3 dalį, sąvoka netaikoma 
vertybiniais popieriais pakeistoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms. 
Vertybiniais popieriais pakeistoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms 
pozicijų apribojimų taikymo tvarka ir 
ataskaitų teikimo reikalavimai neturėtų 
būti taikomi;

Or. en

Pakeitimas 57
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) nuo Direktyvos 2014/65/ES 
įsigaliojimo tų pačių biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
nebuvo užfiksuota. Dėl toje direktyvoje 
vartojamos sąvokos „ta pati sutartis“ 
metodika, pagal kurią nustatomas 
ateinančių mėnesių apribojimas, yra 
žalinga prekybos vietai, kurios rinka 
mažiau likvidi, kai prekybos vietos 
konkuruoja dėl biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių, kurios pagrįstos ta 
pačia biržos preke ir kurioms būdingos tos 
pačios savybės. Todėl nuorodą į „tą pačią 
sutartį“ iš Direktyvos 2014/65/ES reikėtų 
išbraukti. Kompetentingos institucijos 
turėtų gebėti susitarti, kad biržos prekių 
išvestinės finansinės priemonės, kuriomis 
prekiaujama atitinkamose jų prekybos 
vietose, yra pagrįstos ta pačia biržos preke 
ir kad joms būdingos tos pačios savybės, ir 
tokiu atveju bazinis kitų mėnesių 
apribojimas, taikomas tos biržos prekės 
išvestinės finansinės priemonės 
likvidžiausiai rinkai, gali būti naudojamas 
kaip bazinis apribojimas nustatant kitų 
mėnesių konkuruojančių sutarčių, kurios 
sudaromos mažiau likvidžiose vietose, 

Išbraukta.
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pozicijų apribojimą;

Or. en

Pakeitimas 58
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) nuo Direktyvos 2014/65/ES 
įsigaliojimo tų pačių biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
nebuvo užfiksuota. Dėl toje direktyvoje 
vartojamos sąvokos „ta pati sutartis“ 
metodika, pagal kurią nustatomas 
ateinančių mėnesių apribojimas, yra 
žalinga prekybos vietai, kurios rinka 
mažiau likvidi, kai prekybos vietos 
konkuruoja dėl biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių, kurios pagrįstos ta 
pačia biržos preke ir kurioms būdingos tos 
pačios savybės. Todėl nuorodą į „tą pačią 
sutartį“ iš Direktyvos 2014/65/ES reikėtų 
išbraukti. Kompetentingos institucijos 
turėtų gebėti susitarti, kad biržos prekių 
išvestinės finansinės priemonės, kuriomis 
prekiaujama atitinkamose jų prekybos 
vietose, yra pagrįstos ta pačia biržos preke 
ir kad joms būdingos tos pačios savybės, ir 
tokiu atveju bazinis kitų mėnesių 
apribojimas, taikomas tos biržos prekės 
išvestinės finansinės priemonės 
likvidžiausiai rinkai, gali būti naudojamas 
kaip bazinis apribojimas nustatant kitų 
mėnesių konkuruojančių sutarčių, kurios 
sudaromos mažiau likvidžiose vietose, 
pozicijų apribojimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 59
Ernest Urtasun
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) įvairios Sąjungos prekybos vietos 
pozicijas valdo labai nevienodai. Todėl 
prireikus reikėtų griežtinti pozicijų 
valdymo kontrolę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti tolesnę ES 
biržos prekių rinkų, kurių pagrindinė 
valiuta yra euro, plėtrą, Komisijai turėtų 
būti suteikta teisė priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl to, kurių žemės ūkio 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių atžvilgiu turėtų būti taikomi 
pozicijų apribojimai, kurioms esminėms 
arba svarbioms išvestinėms finansinėms 
priemonėms turėtų būti taikomi pozicijų 
apribojimai, kokia tvarka asmenys gali 
prašyti leisti taikyti rizikos draudimo 
išimtį pozicijoms, susidarančioms dėl 
sandorių, kurie yra sudaromi siekiant 
suteikti privalomą likvidumą, kokia tvarka 
finansų įstaigos, priklausančios iš esmės 
komercinei grupei, gali prašyti leisti 
taikyti rizikos draudimo išimtį tos finansų 
įstaigos turimoms pozicijoms, kurias 
galima objektyviai įvertinti kaip 
mažinančias su grupės ne finansų įstaigų 
komercine veikla tiesiogiai susijusią 
riziką, ir dėl pozicijų valdymo kontrolės 

Išbraukta.
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turinio paaiškinimo. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros10 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
_________________
10 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 61
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) iki 2021 m. birželio 30 d. Komisija 
turėtų atlikti bendrą šios direktyvos 
peržiūrą, kad visapusiškai įvertintų 
FPRD II ir FPRR sistemą ir prireikus 
pasiūlytų teisėkūros pakeitimus. Be 
dabartiniame tekste jau minėtų temų, 
remiantis poveikio vertinimu, reikėtų 
persvarstyti investuotojų skirstymą į 
kategorijas ir investavimo tyrimų 
taisykles. Bet kokie nuostatų dėl 
nediskriminacinės galimybės naudotis 
biržinėmis išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis pakeitimai pagal FPRR taip 
pat turėtų būti grindžiami poveikio 
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vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 62
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) pakeitimais turėtų būti siekiama 
padaryti laikinas išimtis ir panaikinti 
aiškų biurokratizmą, kad būtų galima 
sušvelninti ekonomikos krizę; todėl 
pakeitimais turėtų būti vengiama svarstyti 
sudėtingesnius teisės aktų klausimus, 
kurie gali kelti didesnę naštą sektoriui. 
Platesnio masto teisės aktų pakeitimai 
pirmiausia turėtų būti iš naujo įvertinti 
planuojamoje FPRD II peržiūroje;

Or. en

Pakeitimas 63
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2014/65/ES
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies j punktas pakeičiamas 
taip:

Išbraukta.

„j)    asmenims:
i) savo sąskaita, įskaitant rinkos 
formuotojus, užsiimantiems prekyba 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis ar apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
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priemonėmis, išskyrus asmenis, kurie 
užsiima prekyba savo sąskaita vykdydami 
klientų pavedimus; arba
ii) savo pagrindinio verslo klientams ar 
tiekėjams ne savo sąskaita teikiantiems 
investicines paslaugas, susijusias su 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis;
su sąlyga, kad
– kiekvienu iš tų atvejų atskirai ir bendrai 
tokia veikla yra papildoma pagrindinės 
veiklos atžvilgiu grupės lygmeniu;
– tie asmenys nepriklauso grupei, kurios 
pagrindinė veikla yra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
teikimas, kuri nors Direktyvos 2013/36/ES 
I priede apibrėžta veikla arba biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
rinkų formuotojų veikla;
– tie asmenys netaiko aukšto dažnio 
algoritminės prekybos metodo;
– gavę prašymą, tie asmenys informuoja 
kompetentingą instituciją, kokiu pagrindu 
jie i ir ii punktuose nurodytą savo veiklą 
laiko papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu.“;

Or. en

Pakeitimas 64
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2014/65/ES
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies j punktas pakeičiamas 
taip:

Išbraukta.
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„j)    asmenims:
i) savo sąskaita, įskaitant rinkos 
formuotojus, užsiimantiems prekyba 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis ar apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, išskyrus asmenis, kurie 
užsiima prekyba savo sąskaita vykdydami 
klientų pavedimus; arba
ii) savo pagrindinio verslo klientams ar 
tiekėjams ne savo sąskaita teikiantiems 
investicines paslaugas, susijusias su 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, apyvartiniais taršos 
leidimais ar jų išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis;
su sąlyga, kad
– kiekvienu iš tų atvejų atskirai ir bendrai 
tokia veikla yra papildoma pagrindinės 
veiklos atžvilgiu grupės lygmeniu;
– tie asmenys nepriklauso grupei, kurios 
pagrindinė veikla yra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
teikimas, kuri nors Direktyvos 2013/36/ES 
I priede apibrėžta veikla arba biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių 
rinkų formuotojų veikla;
– tie asmenys netaiko aukšto dažnio 
algoritminės prekybos metodo;
– gavę prašymą, tie asmenys informuoja 
kompetentingą instituciją, kokiu pagrindu 
jie i ir ii punktuose nurodytą savo veiklą 
laiko papildoma pagrindinės veiklos 
atžvilgiu.“;

Or. en

Pakeitimas 65
José Gusmão, Aurore Lalucq, Manon Aubry

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4 dalis išbraukiama; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 66
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4 dalis išbraukiama; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 67
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4 dalis išbraukiama; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
2 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ba) įterpiama ši dalis:
„4a. Nukrypdamos nuo 4 dalies, valstybės 
narės gali pasirinkti taikyti kokybinius 
kriterijus, susijusius su 1 dalyje 
nurodytomis išimtimis.
EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriuose pateikiamos 
gairės dėl kokybinių kriterijų, taikomų 
vertinant, ar taikomos 1 dalyje nurodytos 
išimtys.
Tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia ne 
vėliau kaip 2021 m. balandžio 1 d.
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsnius priimti antroje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.“;

Or. en

Pakeitimas 69
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
4 straipsnio 1 dalies 50a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įterpiamas šis 50a punktas: Išbraukta.
„50a) „įmonių obligacijos su išpirkimo už 
visą kainą sąlygomis“ – įmonių 
obligacijos, pagal kurių sąlygas emitentas 
yra įpareigotas skolos grąžinimo prieš 
terminą atveju grąžinti investuotojui 
pagrindinę obligacijos sumą ir sumokėti 
atkarpų, kurias investuotojas būtų gavęs, 
jei obligacija nebūtų buvusi išpirkta, 
grynąją dabartinę vertę;“;

Or. en
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Pakeitimas 70
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
4 straipsnio 1 dalies 50a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50a) „įmonių obligacijos su išpirkimo už 
visą kainą sąlygomis“ – įmonių 
obligacijos, pagal kurių sąlygas emitentas 
yra įpareigotas skolos grąžinimo prieš 
terminą atveju grąžinti investuotojui 
pagrindinę obligacijos sumą ir sumokėti 
atkarpų, kurias investuotojas būtų gavęs, 
jei obligacija nebūtų buvusi išpirkta, 
grynąją dabartinę vertę;“;

50a) „įmonių obligacijos su išpirkimo už 
visą kainą sąlygomis“ – įmonių 
obligacijos, kurios tam tikromis sąlygomis 
„gali būti laikomos saugesniais ir 
paprastesniais produktais nei kitų rūšių 
obligacijos, todėl jais gali labiau naudotis 
mažmeniniai klientai. Tokia išpirkimo už 
visą sumą sąlyga gali suteikti tam tikrą 
apsaugą investuotojams nuo nuostolių, 
jeigu emitentas nusprendžia grąžinti skolą 
prieš terminą, nes užtikrinama, kad 
investuotojams būtų sumokėti atkarpų, 
kurias jie būtų gavę, jei obligacija nebūtų 
buvusi išpirkta, grynoji dabartinė vertė. 
Todėl produktų valdymo reikalavimai 
įmonių obligacijoms su išpirkimo už visą 
kainą sąlygomis, kurios gali būti aiškiai 
laikomos saugesniais ir paprastesniais 
produktais, užtikrinančiais tinkamą 
apsaugos lygį investuotojams, 
nebetaikomi.
Tokias obligacijas gali išleisti tik 
komercinės ar pramonės įmonės, išskyrus 
kredito įstaigas; struktūrizuoti vertybiniai 
popieriai, kurie yra sudėtingi produktai, 
kaip apibrėžta FPRD, negali būti laikomi 
įmonių obligacijomis su išpirkimo už visą 
kainą sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 71
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis
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Direktyva 2014/65/ES
4 straipsnio 1 dalies 62a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

62a) „elektroninis formatas“ – bet kuri 
patvari laikmena, išskyrus popierių;

62a) „elektroninis formatas“ – bet kuri 
patvari laikmena, išskyrus popierių, arba 
interneto svetainė;

Or. en

Pakeitimas 72
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
4 straipsnio 1 dalies 62 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

62a) „elektroninis formatas“ – bet kuri 
patvari laikmena, išskyrus popierių;

62a) „elektroninis formatas“ – bet kuri 
patvari laikmena, išskyrus popierių, 
įskaitant interneto svetaines;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 73
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/65/ES
16 straipsnio 3 dalies 7a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 16 straipsnio 3 dalis papildoma šia 
pastraipa:

Išbraukta.

„Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
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obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis.“;

Or. en

Pakeitimas 74
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/65/ES
16 straipsnio 3 dalies 7a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis.;

Šiame straipsnyje „priemonės, 
apimančios išvestines finansines 
priemones“, neapima obligacijų su 
išpirkimo už visą kainą sąlyga.;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti skaitomas su 5 pakeitimu, kad būtų išvengta netinkamo obligacijų su išpirkimo už 
visą kainą sąlyga vertinimo kaip priemonių, apimančių išvestines finansines priemones.

Pakeitimas 75
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/65/ES
16 straipsnio 3 dalies 7a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis.;

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis. Šiuo atžvilgiu nenumatoma 
daugiau jokių išimčių dėl produktų 
valdymo.;

Or. en
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Pakeitimas 76
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/65/ES
16 straipsnio 3 dalies 7a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis.;

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis, išskyrus atvejus, kai įmonių 
obligacijos skirtos mažmeniniams 
klientams.;

Or. en

Pakeitimas 77
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/65/ES
16 straipsnio 3 dalies 7a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis.;

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 50a punkte.;

Or. en

Pakeitimas 78
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/65/ES
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16 straipsnio 3 dalies 7a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi įmonių 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis.;

Šios dalies antroje–penktoje pastraipose 
išdėstyti reikalavimai netaikomi 
obligacijoms su išpirkimo už visą kainą 
sąlygomis.;

Or. en

Pakeitimas 79
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
16a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
„16a straipsnis
Produktų valdymo reikalavimų išimtys
1. Investicinėms įmonėms netaikomi šios 
direktyvos 16 straipsnio 3 dalies antroje–
penktoje pastraipose ir šios direktyvos 24 
straipsnio 2 dalyje nustatyti produktų 
valdymo reikalavimai, jei investicinės 
paslaugos objektas yra įmonių obligacijos 
arba įmonių obligacijų su išpirkimo už 
visą kainą sąlygomis paketas.
Siekdama užtikrinti produktų valdymo 
reikalavimų taikymo proporcingumą, 
EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus, kuriais iš dalies 
keičiamas Komisijos deleguotasis 
reglamentas (ES) 2017/565, kad būtų 
pritaikyti produktų valdymo reikalavimai, 
kai investicinės paslaugos objektas yra:
i) akcijos, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios valstybės rinkoje arba DPS, kai 
tos akcijos yra bendrovių akcijos, išskyrus 
ne KIPVPS kolektyvinio investavimo 
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subjektų akcijas ir akcijas, kurios apima 
išvestinę finansinę priemonę;
ii) obligacijos ar kitos formos skolos 
vertybiniai popieriai, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar 
lygiavertėje trečiosios valstybės rinkoje 
arba DPS, išskyrus tuos, kurie apima 
išvestinę finansinę priemonę arba 
struktūrą, dėl kurios klientui sunku 
suprasti su tuo susijusią riziką; arba
iii) KIPVPS akcijos arba vienetai, 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 583/2010 36 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje.
EVPRI tuos techninių reguliavimo 
standartų projektus Komisijai pateikia ne 
vėliau kaip [9 mėnesiai po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos].
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsnius priimti antroje pastraipoje 
nurodytus techninius reguliavimo 
standartus.“;

Or. en

Pakeitimas 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas 16a straipsnis:
„16a straipsnis
Produktų valdymo reikalavimų išimtys
1. Investicinėms įmonėms netaikomi šios 
direktyvos 16 ir 24 straipsniuose nustatyti 
produktų valdymo reikalavimai, jeigu 
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investicinės paslaugos objektas yra:
i) akcijos, kuriomis leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ar lygiavertėje 
trečiosios valstybės rinkoje arba DPS, kai 
tos akcijos yra bendrovių akcijos, išskyrus 
ne KIPVPS kolektyvinio investavimo 
subjektų akcijas ir akcijas, kurios apima 
išvestinę finansinę priemonę;
ii) obligacijos ar kitos formos skolos 
vertybiniai popieriai, kuriais leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar 
lygiavertėje trečiosios valstybės rinkoje 
arba DPS, išskyrus tuos, kurie apima 
išvestinę finansinę priemonę arba 
struktūrą, dėl kurios klientui sunku 
suprasti su tuo susijusią riziką
iii) pinigų rinkos priemonėmis, išskyrus 
tas, kurios apima išvestines finansines 
priemones arba struktūrą, dėl kurios 
klientui sunku suprasti su tuo susijusią 
riziką;
iv) KIPVPS akcijomis arba vienetais, 
išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 583/2010 36 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje;
v) struktūrizuotais indėliais, išskyrus tuos, 
kurie apima struktūrą, dėl kurios klientui 
sunku suprasti su grąža arba su produkto 
sutarties nutraukimo anksčiau laiko 
išlaidomis susijusią riziką;
vi) kitos nesudėtingos finansinės 
priemonės pagal Direktyvos 2014/65/ES 
25 straipsnio 4 dalį.
2. Tačiau 1 dalyje nustatytas reikalavimas 
netaikomas iki [šios direktyvos dėl 
pakeitimų įsigaliojimo data + 1 metai].“;

Or. en

Pakeitimas 81
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
„16a straipsnis
Moksliniai tyrimai
1. Nukrypstant nuo Komisijos 
deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 13 
straipsnio 1–8 dalių, investicinė įmonė, 
teikianti portfelio valdymo ar kitas 
investicines ar papildomas paslaugas, gali 
nuspręsti nesilaikyti tose dalyse nustatytų 
reikalavimų dėl trečiųjų šalių atliekamų 
tyrimų tokioms investicinėms įmonėms bet 
kuriuo iš šių atvejų:
a) tyrimas atliekamas tik emitentų, kurie 
36 mėnesių laikotarpiu iki tyrimo atlikimo 
neviršijo 1 mlrd. EUR rinkos 
kapitalizacijos, atžvilgiu;
b) tyrimas atliekamas tik fiksuotų pajamų 
priemonių atžvilgiu.
2. Nukrypstant nuo Komisijos 
deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 13 
straipsnio 9 dalies, investicinei įmonei, 
kuri naudojasi tos deleguotosios 
direktyvos 10 dalyje nurodyta galimybe, 
leidžiama sumokėti bendrai už vykdymo ir 
tyrimo paslaugų teikimą, jei tenkinamos 
visos šios sąlygos:
a) prieš teikiant vykdymo arba tyrimo 
paslaugas investicinė įmonė ir tyrimo 
paslaugų teikėjas sudarė susitarimą, 
kuriame nurodoma, kuri bendro 
mokėjimo dalis priskirtina tyrimams;
b) investicinė įmonė informuoja savo 
klientą apie bendrą mokėjimą;
c) tyrimo, nurodyto Komisijos 
deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 13 
straipsnio 10 dalies a punkte, atveju 
vykdymo paslaugos, už kurias atliekamas 
bendras mokėjimas, teikiamos tik 
emitentų, kurie 36 mėnesių laikotarpiu iki 
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tyrimo atlikimo neviršijo 1 mlrd. EUR 
rinkos kapitalizacijos, atžvilgiu.“;

Or. en

Pakeitimas 82
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
16 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) įterpiamas šis straipsnis:
„16b straipsnis
Moksliniai tyrimai
1. Nukrypstant nuo Komisijos 
deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 13 
straipsnio 1–8 dalių, investicinė įmonė, 
teikianti portfelio valdymo ar kitas 
investicines ar papildomas paslaugas, gali 
nuspręsti nesilaikyti tose dalyse nustatytų 
reikalavimų dėl trečiųjų šalių atliekamų 
tyrimų tokioms investicinėms įmonėms bet 
kuriuo iš šių atvejų:
a) tyrimas atliekamas tik emitentų, kurie 
12 mėnesių laikotarpiu iki tyrimo atlikimo 
neviršijo 1 mlrd. EUR rinkos 
kapitalizacijos, atžvilgiu;
b) tyrimas atliekamas tik fiksuotų pajamų 
priemonių atžvilgiu.
2. Nukrypstant nuo Komisijos 
deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 13 
straipsnio 9 dalies, investicinei įmonei, 
kuri naudojasi tos deleguotosios 
direktyvos 10 dalyje nurodyta galimybe, 
leidžiama sumokėti bendrai už vykdymo ir 
tyrimo paslaugų teikimą, jei tenkinamos 
visos šios sąlygos:
a) prieš teikiant vykdymo arba tyrimo 
paslaugas investicinė įmonė ir tyrimo 
paslaugų teikėjas sudarė susitarimą, 
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kuriame nurodoma, kuri bendro 
mokėjimo dalis priskirtina tyrimams;
b) investicinė įmonė informuoja savo 
klientą apie bendrą mokėjimą;
c) tyrimo, nurodyto Komisijos 
deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 13 
straipsnio 10 dalies a punkte, atveju 
vykdymo paslaugos, už kurias atliekamas 
bendras mokėjimas, teikiamos tik 
emitentų, kurie 12 mėnesių laikotarpiu iki 
tyrimo atlikimo neviršijo 1 mlrd. EUR 
rinkos kapitalizacijos, atžvilgiu.“;

Or. en

Pakeitimas 83
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
16 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
„16c straipsnis
Ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo Komisija, 
pasikonsultavusi su EVPRI, paskelbia 
ataskaitą, kurioje įvertina Direktyvos 
2014/65/ES 24 straipsnio 13 dalies ir 
Deleguotosios direktyvos 2017/593 
nuostatas, taip pat 2020 m. liepos 24 d. 
Europos Komisijos pasiūlytus pakeitimus. 
Šioje ataskaitoje Komisija įvertina šių 
nuostatų tinkamumą investuotojų 
apsaugos požiūriu, siekdama užtikrinti, 
kad investuotojai gautų išsamų ir skaidrų 
išlaidų ir mokesčių suskirstymą, taip pat 
mažos ir vidutinės kapitalizacijos emitentų 
rėmimo požiūriu. Prireikus Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.“;
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Or. en

Pakeitimas 84
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
16 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
„16d straipsnis
1. Per dvylika mėnesių nuo [šios 
direktyvos dėl pakeitimų įsigaliojimo data] 
Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI, 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kurioje įvertinamas galimas šios 
direktyvos 24 straipsnio 13 dalies nuostatų 
ir Deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 
13 straipsnio nuostatų peržiūros poveikis, 
įskaitant tai, ar tinkama numatyti 
priemones, skirtas mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos emitentams remti, ir 
prireikus pateikia pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

Or. en

Pakeitimas 85
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalis papildoma šia pastraipa: Išbraukta.
„Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms 
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su išpirkimo už visą kainą sąlygomis.“;

Or. en

Pakeitimas 86
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 dalis papildoma šia pastraipa: Išbraukta.
„Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms 
su išpirkimo už visą kainą sąlygomis.“;

Or. en

Pakeitimas 87
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis.;

Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis, išskyrus 
atvejus, kai įmonių obligacijos skirtos 
mažmeniniams klientams;

Or. en

Pakeitimas 88
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
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Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis.;

Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 50a punkte;

Or. en

Pakeitimas 89
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma įmonių obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis.;

Ši dalis netaikoma obligacijoms su 
išpirkimo už visą kainą sąlygomis.;

Or. en

Pakeitimas 90
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto aa papunktis (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punkto iiia papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 4 dalies 1 pastraipos a punktas 
papildomas šiuo papunkčiu:
„iiia) kad sudarius vertybinių popierių 
sandorį galima iš esmės visko netekti;“;

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo papildymu siekiama, kad klientas suklustų ir įsidėmėtų, ir taip gerokai sumažinti kitas su 
jo informavimu susijusias prievoles. Turėdamas tokią informaciją klientas investuos tik tada, 
jei jo santykiai su konsultantu bus grįsti pasitikėjimu.

Pakeitimas 91
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 2a pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu sutartis dėl finansinės priemonės 
pirkimo arba pardavimo yra sudaroma 
naudojant nuotolinio ryšio priemones, 
investicinė įmonė gali teikti informaciją 
apie išlaidas ir mokesčius elektroniniu 
formatu nepagrįstai nedelsdama po 
sandorio sudarymo, jeigu įvykdomos visos 
šios sąlygos:

Jeigu sutartis dėl finansinės priemonės 
pirkimo arba pardavimo yra sudaroma 
naudojant nuotolinio ryšio priemones, 
kuriomis negalima iš anksto pateikti 
informacijos apie išlaidas ir mokesčius, 
investicinė įmonė gali teikti informaciją 
apie išlaidas ir mokesčius elektroniniu 
formatu nepagrįstai nedelsdama po 
sandorio sudarymo, jeigu įvykdomos visos 
šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 92
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 2a pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu sutartis dėl finansinės priemonės 
pirkimo arba pardavimo yra sudaroma 
naudojant nuotolinio ryšio priemones, 
investicinė įmonė gali teikti informaciją 
apie išlaidas ir mokesčius elektroniniu 
formatu nepagrįstai nedelsdama po 
sandorio sudarymo, jeigu įvykdomos visos 

Jeigu sutartis dėl finansinės priemonės 
pirkimo arba pardavimo yra sudaroma 
naudojant nuotolinio ryšio priemones, 
kuriomis negalima iš anksto pateikti 
informacijos apie išlaidas ir mokesčius 
elektroniniu formatu, investicinė įmonė 
gali teikti informaciją apie išlaidas ir 
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šios sąlygos: mokesčius elektroniniu formatu nepagrįstai 
nedelsdama po sandorio sudarymo, jeigu 
įvykdomos visos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, tikslinga priminti įmonėms, kad jos turėtų kuo labiau stengtis pateikti informaciją iš 
anksto. Tik tuo atveju, kai tai neįmanoma, ex ante informacija gali būti pateikiama po 
sandorio sudarymo. Šis pakeitimas taip pat suteikia galimybę išlaikyti tą pačią FPRD II 
direktyvos 25 straipsnio 6 dalies formuluotę.

Pakeitimas 93
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 2a pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jeigu sutartis dėl finansinės priemonės 
pirkimo arba pardavimo yra sudaroma 
naudojant nuotolinio ryšio priemones, 
investicinė įmonė gali teikti informaciją 
apie išlaidas ir mokesčius elektroniniu 
formatu nepagrįstai nedelsdama po 
sandorio sudarymo, jeigu įvykdomos visos 
šios sąlygos:

„Jeigu sutartis dėl finansinės priemonės 
pirkimo arba pardavimo yra sudaroma 
naudojant telefono ar kitas balso ryšio 
priemones, investicinė įmonė gali teikti 
informaciją apie išlaidas ir mokesčius 
nepagrįstai nedelsdama po sandorio 
sudarymo, jeigu įvykdomos visos šios 
sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 94
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 2a pastraipos 2a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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i) investicinė įmonė yra suteikusi 
klientui galimybę atidėti sandorio 
sudarymą, kol klientas gaus informaciją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 95
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 2a pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) klientas sutiko, kad informacija jam 
būtų pateikta netrukus po sandorio 
sudarymo.;

ii) klientas sutiko, kad informacija jam 
būtų pateikta netrukus po sandorio 
sudarymo, ir jam buvo suteikta tokia 
informacija telefonu prieš sudarant 
sandorį.;

Or. en

Pagrindimas

Mažmeniniai klientai turėtų būti bent jau telefonu informuoti apie išlaidas ir mokesčius, 
susijusius su sandoriu, kurį jie ketina sudaryti. Ši informacija gali apsiriboti pagrindine 
informacija: paslaugos kaina, skatinimo priemonės, produkto kaina. Tokios informacijos 
teikimas telefonu suteikia galimybę apsaugoti mažmeninius klientus, netrukdant sklandžiai 
vykdyti sandorių.

Pakeitimas 96
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 2a pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) klientas sutiko, kad informacija jam 
būtų pateikta netrukus po sandorio 
sudarymo.;

ii) klientas sutiko, kad informacija jam 
būtų pateikta netrukus po sandorio 
sudarymo, ir jam buvo suteikta tokia 
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informacija telefonu prieš sudarant 
sandorį.

Or. en

Pakeitimas 97
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 4 dalies 2a pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) klientas sutiko, kad informacija jam 
būtų pateikta netrukus po sandorio 
sudarymo.;

ii) klientas sutiko, kad informacija jam 
būtų pateikta nepagrįstai nedelsiant po 
sandorio sudarymo.;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su įžanginiu sakiniu dėl teisinio aiškumo.

Pakeitimas 98
Marco Zanni, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 5 dalis pakeičiama taip:
5. 4 ir 9 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba potencialūs klientai galėtų tinkamai 
suvokti siūlomų investicinių paslaugų ir 
konkrečios rūšies finansinės priemonės 
pobūdį ir susijusią riziką bei priimti 
informacija pagrįstus investicinius 
sprendimus. Valstybės narės gali leisti 
pateikti tokią informaciją standartizuota 

„5. 4 ir 9 dalyse nurodyta informacija 
pateikiama išsamiai ir taip, kad klientai 
arba potencialūs klientai galėtų tinkamai 
suvokti siūlomų investicinių paslaugų ir 
konkrečios rūšies finansinės priemonės 
pobūdį ir susijusią riziką bei priimti 
informacija pagrįstus investicinius 
sprendimus. Investicijų, skirtų 
mažmeniniams klientams, atveju turi būti 
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forma. pateikta scheminė informatyvi santrauka, 
kurioje nurodomos galutinės 
konsultacijų, sandorių sudarymo ir 
produkto efektyvumo išlaidų bei mokesčių 
sumos. Valstybės narės gali leisti pateikti 
tokią informaciją standartizuota forma.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Pakeitimas 99
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 5 a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Investicinės įmonės visą pagal šią 
direktyvą reikalaujamą pateikti informaciją 
teikia klientams arba potencialiems 
klientams elektroniniu formatu, išskyrus 
tuos atvejus, kai klientas arba potencialus 
klientas yra mažmeninis arba potencialus 
mažmeninis klientas ir paprašė teikti 
informaciją popieriuje – tada informacija 
teikiama popieriuje nemokamai.

5a. Investicinės įmonės visą 
patvariojoje laikmenoje reikalaujamą 
pateikti informaciją (4 straipsnio 1 dalies 
62a straipsnis) teikia klientams arba 
potencialiems klientams elektroniniu 
formatu, išskyrus tuos atvejus, kai klientas 
arba potencialus klientas yra mažmeninis 
arba potencialus mažmeninis klientas ir 
paprašė teikti informaciją popieriuje – tada 
informacija teikiama popieriuje. 
Investicinės įmonės turi įgyvendinti šį 
reikalavimą per 24 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

24 mėn.: Kai kurioms investicinėms įmonėms vis tiek gali tekti įsigyti duomenų, taip pat maži 
bankai gali pasikliauti bendrais duomenų centrais, kurie gali nespėti labai sparčiai 
prisitaikyti prie nemokamo informacijos teikimo. Tai skatina naudoti „žalesnę“ alternatyvą.

Pakeitimas 100
Ernest Urtasun
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 5a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Investicinės įmonės visą pagal šią 
direktyvą reikalaujamą pateikti informaciją 
teikia klientams arba potencialiems 
klientams elektroniniu formatu, išskyrus 
tuos atvejus, kai klientas arba potencialus 
klientas yra mažmeninis arba potencialus 
mažmeninis klientas ir paprašė teikti 
informaciją popieriuje – tada informacija 
teikiama popieriuje nemokamai.

5a. Investicinės įmonės visą pagal šią 
direktyvą reikalaujamą pateikti informaciją 
teikia klientams arba potencialiems 
klientams elektroniniu formatu, išskyrus 
tuos atvejus, kai klientas arba potencialus 
klientas yra mažmeninis arba potencialus 
mažmeninis klientas – tada informacija 
teikiama standartiniu būdu popieriuje 
nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 101
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 5a dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinės įmonės informuoja 
mažmeninius arba potencialius 
mažmeninius klientus apie galimybę gauti 
informaciją popieriuje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
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24 straipsnio 5a dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinės įmonės informuoja 
mažmeninius arba potencialius 
mažmeninius klientus apie galimybę gauti 
informaciją popieriuje.

Investicinės įmonės informuoja 
mažmeninius arba potencialius 
mažmeninius klientus apie galimybę gauti 
informaciją tik elektroniniu formatu, jeigu 
jie to prašo internetu.

Or. en

Pakeitimas 103
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 5a dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinės įmonės informuoja esamus 
mažmeninius klientus, kurie anksčiau 
gaudavo pagal šią direktyvą reikalaujamą 
teikti informaciją popieriuje, apie tai, kad 
tą informaciją jie gaus elektroniniu 
formatu, ne vėliau kaip prieš aštuonias 
savaites iki informacijos elektroniniu 
formatu išsiuntimo. Investicinės įmonės 
informuoja esamus mažmeninius 
klientus, kad jie gali pasirinkti, ar ir toliau 
gauti informaciją popieriuje, ar pereiti 
prie elektroninio formato. Investicinės 
įmonės taip pat informuoja esamus 
mažmeninius klientus, kad tuo atveju, 
jeigu klientas per tas aštuonias savaites 
nepareikš pageidavimo, kad informacija 
jam ir toliau būtų siunčiama popieriuje, 
automatiškai bus pereita prie elektroninio 
formato.“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 104
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Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 5a dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinės įmonės informuoja esamus 
mažmeninius klientus, kurie anksčiau 
gaudavo pagal šią direktyvą reikalaujamą 
teikti informaciją popieriuje, apie tai, kad 
tą informaciją jie gaus elektroniniu 
formatu, ne vėliau kaip prieš aštuonias 
savaites iki informacijos elektroniniu 
formatu išsiuntimo. Investicinės įmonės 
informuoja esamus mažmeninius 
klientus, kad jie gali pasirinkti, ar ir toliau 
gauti informaciją popieriuje, ar pereiti 
prie elektroninio formato. Investicinės 
įmonės taip pat informuoja esamus 
mažmeninius klientus, kad tuo atveju, 
jeigu klientas per tas aštuonias savaites 
nepareikš pageidavimo, kad informacija 
jam ir toliau būtų siunčiama popieriuje, 
automatiškai bus pereita prie elektroninio 
formato.“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 105
Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 5a dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinės įmonės informuoja esamus 
mažmeninius klientus, kurie anksčiau 
gaudavo pagal šią direktyvą reikalaujamą 
teikti informaciją popieriuje, apie tai, kad 
tą informaciją jie gaus elektroniniu 

Investicinės įmonės informuoja esamus 
mažmeninius klientus, kurie anksčiau 
gaudavo pagal šią direktyvą reikalaujamą 
teikti informaciją popieriuje, apie tai, kad 
tą informaciją jie gaus elektroniniu 
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formatu, ne vėliau kaip prieš aštuonias 
savaites iki informacijos elektroniniu 
formatu išsiuntimo. Investicinės įmonės 
informuoja esamus mažmeninius klientus, 
kad jie gali pasirinkti, ar ir toliau gauti 
informaciją popieriuje, ar pereiti prie 
elektroninio formato. Investicinės įmonės 
taip pat informuoja esamus mažmeninius 
klientus, kad tuo atveju, jeigu klientas per 
tas aštuonias savaites nepareikš 
pageidavimo, kad informacija jam ir toliau 
būtų siunčiama popieriuje, automatiškai 
bus pereita prie elektroninio formato.“;

formatu, ne vėliau kaip prieš aštuonias 
savaites iki informacijos elektroniniu 
formatu išsiuntimo. Investicinės įmonės 
informuoja esamus mažmeninius klientus, 
kad jie gali pasirinkti, ar ir toliau gauti 
informaciją popieriuje, ar pereiti prie 
elektroninio formato. Investicinės įmonės 
taip pat informuoja esamus mažmeninius 
klientus, kad tuo atveju, jeigu klientas per 
tas aštuonias savaites nepareikš 
pageidavimo, kad informacija jam ir toliau 
būtų siunčiama popieriuje, automatiškai 
bus pereita prie elektroninio formato. 
Būtina apie tai informuoti esamus 
klientus, kurie jau gauna informaciją 
elektroniniu formatu.

Or. en

Pakeitimas 106
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama 9a dalis:
„9a. Valstybės narės užtikrina, kad 
investicinės įmonės galėtų sumokėti už 
vykdymo paslaugų teikimą ir investavimo 
tyrimų atlikimą bendrai, jei tenkinamos 
visos šios sąlygos:
a) prieš teikiant vykdymo arba tyrimo 
paslaugas investicinė įmonė ir tyrimo 
paslaugų teikėjas sudarė susitarimą, 
kuriame nurodoma, kuri bendro 
mokėjimo dalis priskirtina investavimo 
tyrimams;
b) investicinė įmonė informuoja savo 
klientą apie bendrus mokėjimus;
c) vykdymo paslaugos, už kurias 
atliekamas bendras mokėjimas, teikiamos 
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tik emitentų, kurie 36 mėnesių laikotarpiu 
iki investavimo tyrimo atlikimo neviršijo 
10 mlrd. EUR rinkos kapitalizacijos, 
atžvilgiu.
Šiame straipsnyje investavimo tyrimas 
suprantamas kaip apimantis tyrimo 
medžiagą arba paslaugas, susijusias su 
viena ar keliomis finansinėmis 
priemonėmis ar kitu turtu arba finansinių 
priemonių emitentais ar galimais 
emitentais arba glaudžiai susijusias su 
konkrečiu sektoriumi ar rinka taip, kad jis 
padėtų susidaryti nuomonę apie to 
sektoriaus ar rinkos finansines 
priemones, turtą ar emitentus.
Investavimo tyrimas taip pat apima 
medžiagą arba paslaugas, kuriomis 
tiesiogiai arba netiesiogiai 
rekomenduojama arba siūloma 
investavimo strategija ir teikiama pagrįsta 
nuomonė apie esamą ar būsimą 
finansinių priemonių ar turto vertę ar 
kainą arba kitais būdais teikiama analizė 
bei pradinės įžvalgos ir daromos išvados, 
grindžiamos nauja ar egzistuojančia 
informacija, kuri galėtų būti naudojama 
pasirenkant investavimo strategiją ir būti 
aktuali bei galinti pakelti investicinės 
įmonės klientų, kurie už tą tyrimą moka 
mokestį, vardu priimamų sprendimų 
vertę.“;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl nuosavo kapitalo tyrimų turėtų būti priimtas 1 lygio teisės aktu, o ne 
deleguotąja direktyva. Rinkos kapitalizacijos riba turėtų būti pakankamai aukšta, kad būtų 
galima sukurti ekosistemą, apimančią mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmonių nuosavo 
kapitalo tyrimus.

Pakeitimas 107
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 13 dalies d punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ca) 24 straipsnio 13 dalies d punktas iš 
dalies keičiamas taip:

d) vertinimo, ar paskatas gaunančios 
įmonės laikosi savo pareigos veikti 
sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo 
labiau atsižvelgiant į kliento interesus, 
kriterijus.

„d) vertinimo, ar paskatas gaunančios 
įmonės laikosi savo pareigos veikti 
sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo 
labiau atsižvelgiant į kliento interesus, 
kriterijus, bet neįtraukiant jokių nukrypti 
leidžiančių nuostatų, susijusių su 
emitentų, kurių tyrimus atlieka 
investicinės įmonės, rinkos kapitalizacijos 
ribomis.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Pakeitimas 108
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2014/65/ES
25 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) 25 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:

Išbraukta.

„Teikdamos konsultacijas dėl investicijų 
arba teikdamos portfelio valdymo 
paslaugas, apimančias vienų finansinių 
priemonių pakeitimą kitomis, investicinės 
įmonės analizuoja finansinių priemonių 
pakeitimo sąnaudas ir naudą ir 
informuoja klientą, ar finansinių 
priemonių pakeitimo nauda yra didesnė 
už išlaidas.“;

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi valdytojams paprastai mokama pagal jų investicinius rezultatus, čia nėra jokios 
klaidingos paskatos, taigi tai sukuria nereikalingą naštą.

Pakeitimas 109
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2014/65/ES
25 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikdamos konsultacijas dėl investicijų 
arba teikdamos portfelio valdymo 
paslaugas, apimančias vienų finansinių 
priemonių pakeitimą kitomis, investicinės 
įmonės analizuoja finansinių priemonių 
pakeitimo sąnaudas ir naudą ir informuoja 
klientą, ar finansinių priemonių pakeitimo 
nauda yra didesnė už išlaidas.;

Teikdamos konsultacijas dėl investicijų 
arba teikdamos portfelio valdymo 
paslaugas, apimančias vienų finansinių 
priemonių pakeitimą kitomis, investicinės 
įmonės analizuoja finansinių priemonių 
pakeitimo sąnaudas ir naudą. Teikdamos 
konsultacijų dėl investicijų paslaugas, 
investicinės įmonės informuoja klientą, ar 
finansinių priemonių pakeitimo nauda yra 
didesnė už išlaidas.;

Or. en

Pagrindimas

Portfelio valdymo atveju klientas nusprendžia deleguoti sprendimą dėl individualių finansinių 
priemonių pirkimo ir pardavimo portfelio valdytojui. Tai prieštarautų portfelio valdymo 
idėjai informuoti klientą apie kiekvieno individualaus pirkimo ir pardavimo sprendimo 
išlaidas ir naudą. Todėl reikalavimas turėtų apsiriboti konsultacijų dėl investicijų teikimu.

Pakeitimas 110
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
25 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas
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5a) 25 straipsnio 8 dalies įžanginė 
dalis pakeičiama taip:

8. Komisijai pagal 89 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais užtikrinama, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines ar 
papildomas paslaugas savo klientams, 
laikytųsi šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytų 
principų, įskaitant principus, susijusius su 
informacija, kurią reikia gauti vertinant 
paslaugų ir finansinių priemonių 
tinkamumą ir priimtinumą savo klientams, 
kriterijais, taikomais vertinant 
nekompleksines finansines priemones, kai 
taikomas šio straipsnio 4 dalies a punkto vi 
papunktis, įrašų ir susitarimų dėl paslaugų 
teikimo klientams bei periodinių ataskaitų 
klientams už suteiktas paslaugas turiniu ir 
forma. Tuose deleguotuosiuose aktuose 
atsižvelgiama į:

„8. Komisijai pagal 89 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais užtikrinama, kad investicinės 
įmonės, teikdamos investicines ar 
papildomas paslaugas savo klientams, 
laikytųsi šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytų 
principų, įskaitant principus, susijusius su 
informacija, kurią reikia gauti vertinant 
paslaugų ir finansinių priemonių 
tinkamumą ir priimtinumą savo klientams, 
kriterijais, taikomais vertinant 
nekompleksines finansines priemones, kai 
taikomas šio straipsnio 4 dalies a punkto vi 
papunktis, įrašų ir susitarimų dėl paslaugų 
teikimo klientams bei periodinių ataskaitų 
klientams už suteiktas paslaugas turiniu ir 
forma, tačiau neapimant pareigų, 
susijusių su ataskaitų apie nuostolius 
teikimo ribomis, nustatytomis 25a 
straipsnyje. Tuose deleguotuosiuose 
aktuose atsižvelgiama į:“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Pakeitimas 111
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) įterpiamas 25a straipsnis:
„25a straipsnis
Pareigos teikti nuostolių ataskaitas apie 
portfelio valdymą arba neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų sandorius
1. Investicinės įmonės, teikiančios 
portfelio valdymo paslaugą, informuoja 
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klientą, kai bendra portfelio vertė, 
nustatoma kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje, sumažėja 10 proc. ir 
paskui kaskart, kai ji sumažėja 10 proc., 
ne vėliau kaip iki tos darbo dienos, kai 
buvo peržengta riba, pabaigos, arba, tuo 
atveju, kai riba peržengiama ne darbo 
dieną, iki kitos darbo dienos pabaigos.
2. Investicinės įmonės, turinčios 
mažmeninio kliento sąskaitą, kurioje yra 
svertinių finansinių priemonių arba 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų sandorių 
pozicijų, informuoja klientą, kai pradinė 
kiekvienos priemonės vertė sumažėja 
10 proc. ir paskui kaskart kai ji sumažėja 
10 proc. Pagal šią dalį informacija 
teikiama apie kiekvieną priemonę atskirai, 
nebent su klientu būtų susitarta kitaip, ir 
tai daroma ne vėliau kaip iki tos darbo 
dienos, kai buvo peržengta riba, pabaigos, 
arba, tuo atveju, kai riba peržengiama ne 
darbo dieną, iki kitos darbo dienos 
pabaigos.“;

Or. en

Pakeitimas 112
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) įterpiamas 25a straipsnis:
„25a straipsnis
Ataskaitų apie nuostolius teikimo ribos
1. Investicinės įmonės, teikiančios 
portfelio valdymo paslaugą, informuoja 
klientą, kai bendra portfelio vertė, 
nustatoma kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje, sumažėja 20 proc. ir 
paskui kaskart, kai ji sumažėja 10 proc., 
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ne vėliau kaip iki tos darbo dienos, kai 
buvo peržengta riba, pabaigos, arba, tuo 
atveju, kai riba peržengiama ne darbo 
dieną, iki kitos darbo dienos pabaigos.
2. Investicinės įmonės, turinčios 
mažmeninio kliento sąskaitą, kurioje yra 
svertinių finansinių priemonių arba 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų sandorių 
pozicijų, informuoja klientą, kai pradinė 
kiekvienos priemonės vertė sumažėja 
20 proc. ir paskui kaskart, kai ji sumažėja 
10 proc. Pagal šią dalį informacija 
teikiama apie kiekvieną priemonę atskirai, 
nebent su klientu būtų susitarta kitaip, ir 
tai daroma ne vėliau kaip iki tos darbo 
dienos, kai buvo peržengta riba, pabaigos, 
arba, tuo atveju, kai riba peržengiama ne 
darbo dieną, iki kitos darbo dienos 
pabaigos.“;

Or. en

Pagrindimas

10 proc. būtų taip dažnai pasiekiami, kad ši informacija būtų infliacinė.

Pakeitimas 113
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) įterpiamas 25a straipsnis:
„25a straipsnis
Ataskaitų apie nuostolius teikimo ribos
1. Investicinės įmonės, teikiančios 
portfelio valdymo paslaugą, informuoja 
klientą, kai bendra portfelio vertė, 
nustatoma kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje, sumažėja 10 proc. ir 
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paskui kaskart, kai ji sumažėja 10 proc., 
ne vėliau kaip iki tos darbo dienos, kai 
buvo peržengta riba, pabaigos, arba, tuo 
atveju, kai riba peržengiama ne darbo 
dieną, iki kitos darbo dienos pabaigos.
2. Investicinės įmonės, turinčios 
mažmeninio kliento sąskaitą, kurioje yra 
svertinių finansinių priemonių arba 
neapibrėžtųjų įsipareigojimų sandorių 
pozicijų, informuoja klientą, kai pradinė 
kiekvienos priemonės vertė sumažėja 
10 proc. ir paskui kaskart, kai ji sumažėja 
10 proc. Pagal šią dalį informacija 
teikiama apie kiekvieną priemonę atskirai, 
nebent su klientu būtų susitarta kitaip, ir 
tai daroma ne vėliau kaip iki tos darbo 
dienos, kai buvo peržengta riba, pabaigos, 
arba, tuo atveju, kai riba peržengiama ne 
darbo dieną, iki kitos darbo dienos 
pabaigos.“;

Or. en

Pakeitimas 114
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2014/65/ES
27 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tačiau šioje dalyje nustatytas 
informacijos teikimo reikalavimas 
netaikomas iki [šios direktyvos dėl 
pakeitimų įsigaliojimo data + 2 metai].“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 115
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2014/65/ES
27 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šioje dalyje nustatytas informacijos 
teikimo reikalavimas netaikomas iki [šios 
direktyvos dėl pakeitimų įsigaliojimo data 
+ 2 metai].“;

Tačiau šioje dalyje nustatytas informacijos 
teikimo reikalavimas netaikomas iki [šios 
direktyvos dėl pakeitimų įsigaliojimo data 
+ 2 metai]; Europos Komisija išsamiai 
peržiūri 27 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
ataskaitų teikimo reikalavimų tinkamumą 
ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui 
ir Tarybai iki [šios direktyvos dėl 
pakeitimų įsigaliojimo data + 1 metai];“;

Or. en

Pagrindimas

Laikinai sustabdžius 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą ataskaitų teikimo reikalavimo taikymą, 
turėtų būti reikalaujama, kad Europos Komisija peržiūrėtų šio reikalavimo tinkamumą.

Pakeitimas 116
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2014/65/ES
27 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šioje dalyje nustatytas informacijos 
teikimo reikalavimas netaikomas iki [šios 
direktyvos dėl pakeitimų įsigaliojimo data 
+ 2 metai].“;

Tačiau šioje dalyje nustatytas informacijos 
teikimo reikalavimas netaikomas iki [šios 
direktyvos dėl pakeitimų įsigaliojimo data 
+ 1 metai].“;

Or. en

Pakeitimas 117
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
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Direktyva 2014/65/ES
27 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 27 straipsnio 6 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Tačiau šioje dalyje nustatytas 
informacijos teikimo reikalavimas 
netaikomas iki [šios direktyvos dėl 
pakeitimų įsigaliojimo data + 2 metai].“;

Or. en

Pagrindimas

Laikinai sustabdomas įpareigojimas investicinėms įmonėms, vykdančioms klientų pavedimus, 
viešai skelbti penkias geriausias vykdymo vietas. Suderinta su laikinu reikalavimo, nurodyto 
27 straipsnio 3 dalyje, taikymo sustabdymu.

Pakeitimas 118
Engin Eroglu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
27 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 27 straipsnio 6 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Tačiau šioje dalyje nustatytas 
informacijos teikimo reikalavimas 
netaikomas iki [šios direktyvos dėl 
pakeitimų įsigaliojimo data + 2 metai].“;

Or. en

Pakeitimas 119
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 b punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
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27 straipsnio 6 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) 27 straipsnio 6 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Europos Komisija išsamiai peržiūri 27 
straipsnio 6 dalyje nurodytų ataskaitų 
teikimo reikalavimų tinkamumą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai iki [šios direktyvos dėl pakeitimų 
įsigaliojimo data + 1 metai];“;

Or. en

Pagrindimas

Laikinai sustabdomas įpareigojimas investicinėms įmonėms, vykdančioms klientų pavedimus, 
viešai skelbti penkias geriausias vykdymo vietas. Suderinta su laikinu reikalavimo, nurodyto 
27 straipsnio 3 dalyje, taikymo sustabdymu.

Pakeitimas 120
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Direktyva 2014/65/ES
29a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 24 straipsnio 4 dalies c punkte 
nustatyti reikalavimai netaikomi kitoms 
profesionaliems klientams teikiamoms 
paslaugoms nei konsultacijos dėl 
investicijų ir portfelio valdymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 121
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Direktyva 2014/65/ES
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29a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 24 straipsnio 4 dalies c punkte 
nustatyti reikalavimai netaikomi kitoms 
profesionaliems klientams teikiamoms 
paslaugoms nei konsultacijos dėl 
investicijų ir portfelio valdymas.

1) 24 straipsnio 4 dalies c punkte 
nustatyti reikalavimai netaikomi 
profesionaliems klientams ir tinkamoms 
sandorio šalims teikiamoms paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad išimtis taikoma tiek profesionaliems klientams, tiek tinkamoms sandorio 
šalims.

Pakeitimas 122
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Direktyva 2014/65/ES
57 straipsnio 1, 3, 4, 6, 7, 8 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 123
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Direktyva 2014/65/ES
57 straipsnio 1, 3, 4, 6, 7, 8 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 124
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Direktyva 2014/65/ES
57 straipsnio 1, 3, 4, 6, 7, 8 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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 
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Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 
straipsnyje, ir, jei taikoma, Reglamento 
(ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnyje.“;

Or. en

Pakeitimas 126
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 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

Pakeitimas 127
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Direktyva 2014/65/ES
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 128
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
90 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) 90 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Anksčiau nei 2021 m. birželio 30 d. 
Komisija, pasikonsultavusi su EVPRI, 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
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Tarybai apie:
a) tai, kaip veikia organizuotos prekybos 
sistemos, įskaitant tai, kaip jos specifiniu 
būdu naudoja tarpininko suderintus 
sandorius (angl. matched principal 
trading), atsižvelgiant į kompetentingų 
institucijų sukauptą priežiūros patirtį, į 
OPS, turinčių veiklos Sąjungoje leidimą, 
skaičių ir joms tenkančią rinkos dalį, be 
kita ko, išnagrinėjant, ar reikia keisti OPS 
apibrėžtį ir ar OPS kategorijai tebėra 
priskiriamos reikiamos finansinės 
priemonės;
b) tai, kaip veikia MVĮ augimo rinkoms 
taikoma tvarka atsižvelgiant į DPS, kurios 
įregistruotos kaip MVĮ augimo rinka, 
skaičių, jose veikiančių emitentų skaičių 
ir atitinkamas prekybos apimtis.
Be kita ko, ataskaitoje įvertinama, ar 
33 straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta 
ribinė vertė tebėra tinkama minimali vertė 
siekiant šioje direktyvoje nurodytų MVĮ 
augimo rinkų tikslų;
c) reikalavimų dėl algoritminės prekybos, 
įskaitant didelio dažnio algoritminę 
prekybą, poveikį;
d) tam tikrų produktų ar praktikų 
draudimo mechanizmų taikymo patirtį 
atsižvelgiant į tai, kiek kartų jie buvo 
taikyti ir į jų poveikį;
e) administracinių ir baudžiamųjų 
sankcijų taikymą, ypač poreikį labiau 
suderinti administracines sankcijas, 
nustatomas už šioje direktyvoje ir 
Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų 
reikalavimų pažeidimą;
f) pozicijų apribojimų ir pozicijų valdymo 
poveikį likvidumui, piktnaudžiavimui 
rinka ir tinkamai kainodarai bei 
atsiskaitymo sąlygoms biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkose;
g) reguliuojamų rinkų, DPS, OPS ir PSS 
skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo 
duomenų kainų raidą;
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h) reikalavimo atskleisti mokesčius, 
komisinius ir nepiniginį atlygį, gaunamus 
už klientui teikiamas investicines ar 
papildomas paslaugas pagal šios 
direktyvos 24 straipsnio 9 dalį, taikymo 
poveikį, be kita ko, tinkamam konsultacijų 
dėl tarpvalstybinio investavimo vidaus 
rinkos veikimui;
i) reikalavimų, susijusių su investavimo 
tyrimais pagal Komisijos deleguotąją 
direktyvą (ES) 2017/593, poveikį su 
pardavimu ir pirkimu susijusių tyrimų 
išlaidoms, prieinamumui, intensyvumui, 
aprėpčiai ir kokybei, ypatingą dėmesį 
skiriant ES MVĮ tyrimams;
j) klientų skirstymą į kategorijas pagal 
šios direktyvos 4 straipsnį ir II priedą.
Prireikus drauge su ataskaita pateikiamas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.“;

Or. en

Pakeitimas 129
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
II priedo „II.1. Identifikavimo kriterijai“ 5 pastraipos 1, 2, 3 įtraukos

Dabartinis tekstas Pakeitimas

11a) II priedo II.1 punkto penktos 
pastraipos pirma, antra ir trečia įtraukos 
iš dalies keičiamos taip:

– per paskutinius keturis metų ketvirčius 
atitinkamoje rinkoje klientas įvykdė 
vidutiniškai 10 stambių sandorių per 
ketvirtį,

„– per paskutinius keturis metų ketvirčius 
atitinkamoje rinkoje klientas įvykdė 
vidutiniškai 10 stambių sandorių per 
ketvirtį ir 2 sandorius per metus 
nelikvidžių priemonių atveju,

– kliento finansinių priemonių portfelis, 
kurį nustatant jam priskiriami grynųjų 
pinigų depozitai ir finansinės priemonės, 

– kliento finansinių priemonių portfelis, 
kurį nustatant jam priskiriami grynųjų 
pinigų depozitai ir finansinės priemonės, 
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yra didesnis nei 500 000 EUR, yra didesnis nei 200 000 EUR,

– klientas mažiausiai vienerius metus 
profesionaliai dirbo ar dirba finansų 
sektoriuje ir turi reikalingų žinių apie 
numatomus sandorius ir paslaugas.

– klientas mažiausiai vienerius metus 
profesionaliai dirbo ar dirba finansų 
sektoriuje ir turi reikalingų žinių apie 
numatomus sandorius ir paslaugas arba 
turi ekonomikos ar finansų bakalauro ar 
magistro diplomą (ar aukštesnį) arba per 
pastaruosius penkerius metus valdė 
daugiau nei 500 000 EUR portfelį arba 
bent vienus metus dirbo srityse, kuriose 
reikalaujama turėti finansinių žinių,
– klientas turi arba pageidauja sudaryti 
finansinės priemonės sandorį, viršijantį 
100 000 EUR.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Pakeitimas 130
Bogdan Rzońca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Direktyva 2014/65/ES
90 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
Komisija peržiūri 2 straipsnio 1 dalies j 
punkte nurodytos išimties poveikį 
apyvartiniams taršos leidimams arba jų 
išvestinėms finansinėms priemonėms ir 
kartu su peržiūros ataskaita, prireikus, 
pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl išimties 
pakeitimo. Šiuo tikslu Komisija vertina 
prekybą ES apyvartiniais taršos leidimais ir 
jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
ES ir trečiosiose šalyse, 2 straipsnio 1 
dalies j punkte numatytos išimties poveikį 
investuotojų apsaugai, apyvartinių taršos 
leidimų ir jų išvestinių finansinių 
priemonių rinkų vientisumui ir skaidrumui 
ir tai, ar reikėtų priimti kokias nors 

1a. Per trejus metus nuo ES ATLPS 
sistemos pakeitimo Komisija peržiūri 2 
straipsnio 1 dalies j punkte nurodytos 
išimties poveikį apyvartiniams taršos 
leidimams arba jų išvestinėms finansinėms 
priemonėms ir kartu su peržiūros ataskaita, 
prireikus, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl išimties 
pakeitimo. Šiuo tikslu Komisija vertina 
prekybą ES apyvartiniais taršos leidimais ir 
jų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 
ES ir trečiosiose šalyse, 2 straipsnio 1 
dalies j punkte numatytos išimties poveikį 
investuotojų apsaugai, apyvartinių taršos 
leidimų ir jų išvestinių finansinių 
priemonių rinkų vientisumui ir skaidrumui 
ir tai, ar reikėtų priimti kokias nors 
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priemones dėl trečiosiose šalyse esančiose 
prekybos vietose vykdomos prekybos.

priemones dėl trečiosiose šalyse esančiose 
prekybos vietose vykdomos prekybos.

Or. en

Pakeitimas 131
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
Direktyva (ES) 2019/878
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Direktyvos 2019/878 pakeitimai

Direktyvos (ES) 2019/878 2 straipsnio 1 
dalis iš dalies keičiama taip:
1) pirma pastraipa pakeičiama taip:
„Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 28 d. priima ir paskelbia:
i) priemones, kurios yra būtinos tam, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, 
kiek jos yra susijusios su kredito 
įstaigomis;
ii) priemones, kurios yra būtinos tam, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos 1 straipsnio 
1 ir 9 punktų, susijusių su Direktyvos 
2013/36/ES 2 straipsnio 5 ir 6 dalimis bei 
21b straipsniu, tiek, kiek jie yra susiję su 
kredito įstaigomis ir investicinėmis 
įmonėmis.“
2) po pirmos pastraipos įterpiama ši 
pastraipa:
„Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų 
nuostatų tekstus.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pašalinamas nesuderinamumas tarp Investicinių įmonių direktyvos ir KRD 5 
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įsigaliojimo.

Pakeitimas 132
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b straipsnis (naujas)
Direktyva 2013/36/ES
94 straipsnio 2 dalies 3, 4, 5 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Direktyvos 2013/36/ES pakeitimai

94 straipsnio 2 dalies trečia, ketvirta ir 
penkta pastraipos pakeičiamos taip:
„Siekiant nustatyti darbuotojus, kurių 
profesinė veikla turi reikšmingą poveikį 
įstaigų rizikos pobūdžiui, kaip nurodyta 
92 straipsnio 3 dalyje, išskyrus 
darbuotojus, dirbančius investicinėse 
įmonėse, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 
punkte, EBI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
nustatomi kriterijai, kuriais siekiama 
apibrėžti:
a) vadovaujamas pareigas ir kontrolės 
funkcijas;
b) reikšmingą verslo padalinį ir 
reikšmingą poveikį atitinkamo verslo 
padalinio rizikos profiliui; ir
c) kitas darbuotojų kategorijas, konkrečiai 
nenurodytas 92 straipsnio 3 dalyje, kurių 
profesinė veikla turi poveikį įstaigos 
rizikos pobūdžiui, palyginti tokį pat 
reikšmingą kaip ir toje dalyje nurodytų 
kategorijų darbuotojų veiklos poveikis.
EBI tų techninių reguliavimo standartų 
projektus Komisijai pateikia iki 2019 m. 
gruodžio 28 d.
Komisijai deleguojami įgaliojimai 
papildyti šią direktyvą priimant šioje 
pastraipoje nurodytus techninius 
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reguliavimo standartus Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose 
nustatyta tvarka. Kiek tai susiję su 
techniniais reguliavimo standartais, 
taikomais investicinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, šios 
direktyvos su pakeitimais, padarytais 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2018/843, 94 straipsnio 2 dalyje 
nurodyti įgaliojimai toliau taikomi iki 
2021 m. birželio 26 d.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pašalinamas nesuderinamumas tarp Investicinių įmonių direktyvos ir KRD 5 
įsigaliojimo.

Pakeitimas 133
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Nuostata dėl peržiūros
Ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
Direktyvos 2014/65 ir Reglamento 
Nr. 600/2014 peržiūros. Peržiūra bus 
plataus masto ir bus atsižvelgta į tokius 
klausimus kaip rinkos struktūra, 
duomenys, prekyba ir po sandorio 
sudarymo teikiamos paslaugos, tyrimų 
taisyklės, taisyklės, susijusios su 
finansiniu skatinimu patarėjams, patarėjų 
profesinės kvalifikacijos lygis Europoje ir 
„Brexit’e“.

Or. en
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