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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

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

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

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

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

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

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

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

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

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti 
ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 
2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir 
pozicijų apribojimų
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0280),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0210/2020),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9–0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4 dalis išbraukiama; b) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriuose 
pateikiamos gairės dėl kokybinių kriterijų, 
taikomų vertinant, ar taikomos 1 dalyje 
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nurodytos išimtys.“
Šiuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI pateikia Komisijai iki 
2021 m. balandžio 1 d.
Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 
straipsnių.“

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2014/65/ES
4 straipsnio 1 punkto 50 b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įterpiamas 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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2014/65/ES
16 straipsnio 3 dalies 7 a pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 16 straipsnio 3 dalis papildoma šia 
pastraipa:

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3a) įterpiamas šis straipsnis:
„16a straipsnis
Produktų valdymo reikalavimų išimtys
Investicinėms įmonėms netaikomi šios 
direktyvos 16 ir 24 straipsniuose nustatyti 
produktų valdymo reikalavimai, jeigu 
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 arba
iii) KIPVPS akcijos arba vienetai, 
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išskyrus struktūrizuotuosius KIPVPS, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 583/2010 36 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje.“;

Or. en

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) įterpiamas šis straipsnis:
„16b straipsnis
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 10 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 
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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 
tyrimo atlikimo neviršijo 10 mlrd. EUR 
rinkos kapitalizacijos, atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Direktyva 2014/65/ES
24 straipsnio 2 dalies 2 a 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 7

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

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

apie išlaidas ir mokesčius nepagrįstai 
nedelsdama po sandorio sudarymo, jeigu 
įvykdomos visos šios sąlygos:“

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
25 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 25 straipsnio 6 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„Ši dalis netaikoma pareigoms, 
susijusioms su ataskaitų apie nuostolius 
teikimo ribomis, kaip nustatyta šios 
direktyvos 25a straipsnyje.“

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
25 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 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 

„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 
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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:

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/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) 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., 
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 
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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 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
27 straipsnio 10 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 27 straipsnio 10 dalyje įterpiama ši 
pastraipa:
„Tačiau šioje dalyje nurodyti reguliavimo 
standartai netaikomi iki... [šios iš dalies 
keičiančios direktyvos data + dveji 
metai].”;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Direktyva 2014/65/ES
29 a 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 teikiamoms paslaugoms.
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Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2014/65/ES
II priedo II.1. dalies „Identifikavimo kriterijai“ 5 pastraipos 1 įtrauka

Dabartinis tekstas Pakeitimas

11a) II priedo II.1 punkto penktos 
pastraipos pirma įtrauka iš dalies 
keičiama taip: 

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

– per paskutinius ketverius metus 
atitinkamoje rinkoje klientas įvykdė 
vidutiniškai 15 stambių sandorių per 
metus,“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)
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AIŠKINAMOJI DALIS

Duomenų apie išlaidas ir mokesčius atskleidimas

Savo pasiūlymo projekte Komisija atleidžia investicines įmones nuo pareigos atskleisti 
profesionaliems klientams ir tinkamoms sandorio šalims tam tikrų FPRD paslaugų, išskyrus 
konsultacijas dėl investicijų ir portfelio valdymą, išlaidas ir mokesčius.

Konsultacijos dėl investicijų ir portfelio valdymas taip pat neturėtų būti įtraukti į 
profesionaliems klientams atskleidžiamą informaciją apie išlaidas ir mokesčius (su galimybe 
pasirinkti kitaip), nes tie klientai paprastai turėtų būti susipažinę su šių paslaugų sąnaudų 
struktūra. 

Techninė pastaba. Konsultacijų dėl investicijų teikimas ir portfelio valdymas netaikytinas 
kalbant apie tinkamas sandorio šalis.

Šie pokyčiai atsispindi 12 pakeitime.

Ataskaitos apie pavedimų vykdymą geriausiomis sąlygomis

Komisijos pasiūlymu sustabdomas 27-ojo techninio reguliavimo standarto (FPRD direktyvos 
27 straipsnio 3 dalis; reikalavimas teikti ataskaitas apie pavedimų vykdymą geriausiomis 
sąlygomis), bet ne 28-ojo techninio reguliavimo standarto (FPRD direktyvos 27 straipsnio 10 
dalis; investicinėms įmonėms taikomi reikalavimai teikti informaciją klientams apie 
pavedimų vykdymą geriausiomis sąlygomis).

Atsižvelgiant į tai, kad pareiga teikti ataskaitas daugiausia sunkumų kelia investicinėms 
įmonėms (o ne prekybos vietoms), į abiejų techninio reguliavimo standartų sąsajas ir 
abejotiną ataskaitų apie pavedimų vykdymą geriausiomis sąlygomis teikimo mažmeniniams 
klientams naudą, atrodo pagrįsta sustabdyti ir 27-ojo, ir 28-ojo techninio reguliavimo 
standartų taikymą.

Šie pokyčiai atsispindi 11 pakeitime.

Produktų valdymas

Komisijos pasiūlyme obligacijoms su išpirkimo už visą kainą sąlygomis (angl. make-whole 
clauses) taikoma produktų valdymo reikalavimų išimtis. 

Produktų valdymo reikalavimų išimtis turėtų būti taikoma ir kitiems paprastiems produktams, 
pavyzdžiui, paprastoms (angl. plain vanilla) obligacijoms, KIPVPS ir akcijoms, kuriomis 
prekiaujama reguliuojamosiose rinkose.

Atitinkamos Komisijos pasiūlymo nuostatos išbraukiamos 2, 3 ir 6 pakeitimais. Naujas 
straipsnis su pageidaujamu tekstu pateikiamas 4 pakeitime.

Ex-post informacijos apie išlaidas ir mokesčius teikimas

Komisijos pasiūlyme numatyta galimybė po sandorio gauti informaciją apie išlaidas ir 
mokesčius elektroniniu formatu, jei klientas su tuo sutinka.
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Reikėtų išbraukti ribojantį reikalavimą, kad informacija visuomet būtų perduodama tik 
elektroniniu formatu, siekiant atsižvelgti į vyresnio amžiaus ir (arba) technologijas mažiau 
išmanančių klientų poreikius. Tai taip pat gerai derėtų su bendra naujai įvesta elektroninės 
informacijos teikimo taisykle su numatyta galimybe pasirinkti kitaip (t. y. Komisijos 
pasiūlymu įtraukta nauja 5a dalis).

Šie pokyčiai atsispindi 7 pakeitime.

Profesionalūs investuotojai 

Komisija atsisakė idėjos įvesti naują pusiau profesionalaus investuotojo kategoriją.

Siekiant tai atsverti, reikėtų pakeisti sandorių skaičiaus kriterijų į 15 sandorių per metus.

Šie pokyčiai atsispindi 13 pakeitime.

Ataskaitų apie nuostolius riba

Šiuo metu reikalaujama, kad portfelį valdančios investicinės įmonės informuotų klientą, jei jų 
portfelio vertė sumažėja daugiau kaip 10 proc. (ir vėliau kaskart, kai sumažėja 10 proc.).

Toks įspėjimas gali paskatinti klientą restruktūrizuoti savo portfelį ir nuostolingai parduoti 
finansines priemones, o tai gali neatitikti ilgalaikių jo interesų, ypač jei tai susiję su laikinu 
koregavimu.

Todėl finansinio sverto nenaudojantiems produktams ši riba padidinama iki 20 proc.

Atitinka nuostata iki šiol buvo Deleguotojo reglamento 2017/565 62 straipsnyje. Atsižvelgiant 
į šios nuostatos svarbą, ji turėtų perkelta į 1 lygio tekstą, t. y. į FPRD II.

8 pakeitime paaiškinama, kad FPRD 25 straipsnio 6 dalis nebėra 1 lygio atrama atitinkamam 
2 lygio tekstui. 9 pakeitimu iš FPRD išbraukiama atitinkama įgalinanti nuostata, kad 
Deleguotojo reglamento 2017/565 62 straipsnis nebegaliotų. 10 pakeitimu atitinkamas tekstas, 
atlikus būtinus pataisymus, perkeliamas iš deleguotojo reglamento į FPRD.

Tyrimai

Savo pasiūlyme dėl Deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 keitimo (konsultacijos baigtos 
2020 m. rugsėjo 5 d.), Komisija pasiūlė nustatyti kitokią tyrimų tvarką.

Ši nuostata turėtų būti perkelta į 1 lygio tekstą siekiant užtikrinti, kad tai būtų teisės aktų 
leidėjo suteikta išimtis, o ne veiklos rūšių atskyrimo tvarkos panaikinimo pradžia. 

Tokiu būdu teisės aktų leidėjas turėtų daugiau galių nustatyti finansinių priemonių, kurioms 
taikoma išimtis, tipą ir išimties taikymo sąlygas.

Ribos būtų gerokai didesnės, nei Komisija siūlo pakeistame deleguotajame reglamente. 
Siekiant apimti mažąsias ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir sudaryti sąlygas sukurti tokių 
mokslinių tyrimų ekosistemą, rinkos viršutinė riba turėtų būti 10 mlrd. EUR (slenkantis 
pastarųjų 36 mėnesių vidurkis, kad būtų išvengta staigių apribojimų).

Šie pokyčiai atsispindi 5 pakeitime.



PE657.375v01-00 16/16 PR\1213390LT.docx

LT

Pagalbinei veiklai taikoma išimtis

Komisija pasiūlė išbraukti kiekybinius kriterijus ir papildomą testą laikyti tik kokybiniu testu, 
o tai galėtų suteikti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms didelę veiksmų laisvę 
nustatant, kam taikoma išimtis.

Siekiant nuoseklesnių rezultatų Europos lygmeniu, turėtų būti nustatytas EVPRI techninio 
reguliavimo standartas, kuriuo būtų tam tikru mastu apribotas nacionalinių kompetentingų 
institucijų lankstumas pateikiant gaires dėl kokybinių kriterijų.

Šie pokyčiai atsispindi 1 pakeitime.


