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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ekonomikos ir visuomenės politikos 
formuotojams svarbu turėti lengvą prieigą 
prie duomenų, kad galėtų priimti patikimus 
sprendimus, didinančius rinkos veikimo 
veiksmingumą. Šio tikslo padėtų siekti 
svarbiausiuose sektoriuose, įskaitant 
finansų sektorių, diegiamos bendros 
Europos duomenų erdvės. Šiuo metu 
vyksta ir greičiausiai ateinančiais metais 
toliau vyks skaitmeninė finansų sektoriaus 
pertvarka ir Sąjunga turėtų tą pertvarką 
palaikyti, visų pirma skatindama plėtoti 
duomenimis grindžiamus finansus. Be to, 
pagrindinio vaidmens finansų sistemoje 
suteikimas tvariam finansavimui yra 
pagrindinis būdas siekti Sąjungos 
ekonomikos žaliosios pertvarkos. Siekiant 
sėkmingos žaliosios pertvarkos pasitelkus 
tvarų finansavimą, labai svarbi lengva 
investuotojų prieiga prie informacijos, 
susijusios su įmonių tvarumu, kad jie būtų 
geriau informuoti, kai priima sprendimus 
dėl investavimo. Tuo tikslu būtina tobulinti 
viešą prieigą prie informacijos apie 
subjektus, kaip antai įmones, verslus, 
finansų įstaigas, taip pat finansinės ir 
nefinansinės informacijos. 
Veiksmingiausias būdas šiam tikslui 
pasiekti Sąjungos lygmeniu – sukurti 
centralizuotą platformą, t. y. Europos 
bendrą prieigos punktą (toliau – ESAP), 
teikiantį elektroninę prieigą prie visos 
aktualios informacijos;

(2) ekonomikos ir visuomenės politikos 
formuotojams svarbu turėti lengvą ir 
struktūruotą prieigą prie duomenų, kad 
galėtų priimti patikimus informacija 
pagrįstus ir aplinkos bei socialiniu 
požiūriu atsakingus 
investavimo sprendimus, kurie padeda 
užtikrinti veiksmingą rinkos veikimą. Šio 
tikslo padėtų siekti svarbiausiuose 
sektoriuose, įskaitant finansų sektorių, 
diegiamos bendros Europos duomenų 
erdvės. Šiuo metu vyksta ir greičiausiai 
ateinančiais metais toliau vyks skaitmeninė 
finansų sektoriaus pertvarka ir Sąjunga 
turėtų tą pertvarką palaikyti, visų pirma 
skatindama plėtoti duomenimis 
grindžiamus finansus. Be to, pagrindinio 
vaidmens finansų sistemoje suteikimas 
tvariam finansavimui yra pagrindinis būdas 
siekti Sąjungos ekonomikos žaliosios 
pertvarkos. Siekiant sėkmingos žaliosios 
pertvarkos pasitelkus tvarų finansavimą, 
labai svarbi lengva investuotojų prieiga 
prie informacijos, susijusios su įmonių 
tvarumu, kad jie būtų geriau informuoti, 
kai priima sprendimus dėl investavimo. 
Tuo tikslu būtina tobulinti viešą prieigą 
prie informacijos apie subjektus, kaip antai 
įmones, verslus, finansų įstaigas, taip pat 
finansinės ir nefinansinės informacijos. 
Veiksmingiausias būdas šiam tikslui 
pasiekti Sąjungos lygmeniu – sukurti 
centralizuotą platformą, t. y. Europos 
bendrą prieigos punktą (toliau – ESAP), 
teikiantį elektroninę prieigą prie visos 
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aktualios informacijos;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kadangi šiuo metu yra svarstomų 
naujų teisės aktų, pavyzdžiui, 
Reglamentas XXX dėl Europos žaliųjų 
obligacijų, arba tokie aktai baigiami 
rengti, tačiau jie nėra išvardyti šio 
reglamento priede, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai atnaujinti priedą, kad 
būtų įtraukti naujai priimti teisės aktai, 
susiję su finansinių paslaugų teikimu, 
kapitalo rinkomis ir tvarumu;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ESAP teiktiną viešai prieinamą 
informaciją turėtų rinkti duomenis 
renkančios įstaigos, kurioms pavesta rinkti 
informaciją, kurią subjektai yra įpareigoti 
paviešinti. Siekdamos užtikrinti 
veiksmingą ESAP veikimą, duomenis 
renkančios įstaigos turėtų informaciją 
skelbti ESAP automatiškai, naudodamos 
vieną programų sąsają. Kad būtų įmanoma 
informaciją naudoti skaitmeniniu būdu, 
subjektai tokią informaciją turėtų teikti 
nuskaitomuoju formatu arba, kai privaloma 
pagal Sąjungos teisę, elektroniniu formatu. 
Palyginti su nuskaitomaisiais formatais, 
elektroniniai formatai yra rinkmenos 
formatai, kurių struktūra leidžia 
kompiuterinėms taikomosioms 
programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir 
gauti konkrečius duomenis, įskaitant 

(4) ESAP teiktiną viešai prieinamą 
informaciją turėtų rinkti duomenis 
renkančios įstaigos, kurioms pavesta rinkti 
informaciją, kurią subjektai yra įpareigoti 
paviešinti. Siekdamos užtikrinti 
veiksmingą ESAP veikimą, duomenis 
renkančios įstaigos turėtų informaciją 
skelbti ESAP automatiškai, naudodamos 
vieną programų sąsają. Kai įmanoma ir 
atitinkamai valstybei narei priėmus 
sprendimą, duomenis renkančios įstaigos, 
paskirtos rinkti informaciją, kurią 
subjektai privalo viešai atskleisti, taip pat 
turėtų būti įgaliotos rinkti savanoriškai 
teikiamą informaciją. Kad būtų įmanoma 
informaciją naudoti skaitmeniniu būdu, 
subjektai tokią informaciją turėtų teikti 
nuskaitomuoju formatu arba, kai privaloma 
pagal Sąjungos teisę, elektroniniu formatu. 
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atskirus konstatuojamus faktus, ir jų vidaus 
struktūrą. Siekdamos užtikrinti, kad 
subjektai teiktų informaciją teisingu 
formatu, ir užbėgti už akių subjektams 
galinčioms kilti techninėms problemoms, 
duomenis renkančios įstaigos turėtų tiems 
subjektams teikti pagalbą;

Palyginti su nuskaitomaisiais formatais, 
elektroniniai formatai yra rinkmenos 
formatai, kurių struktūra leidžia 
kompiuterinėms taikomosioms 
programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir 
gauti konkrečius duomenis, įskaitant 
atskirus konstatuojamus faktus, ir jų vidaus 
struktūrą. Siekdamos užtikrinti, kad 
subjektai teiktų informaciją teisingu 
formatu, ir užbėgti už akių subjektams 
galinčioms kilti techninėms problemoms, 
duomenis renkančios įstaigos turėtų tiems 
subjektams teikti pagalbą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) be informacijos, susijusios su 
finansinėmis paslaugomis, kapitalo 
rinkomis ir tvarumu, kurią privaloma 
paviešinti pagal Sąjungos teisę, 
investuotojus, rinkos dalyvius, patarėjus ir 
plačiąją visuomenę gali dominti galimybė 
gauti kitos informacijos, kurią subjektas 
pageidauja padaryti prieinamą. Mažosios ir 
vidutinės įmonės gali pageidauti viešai 
skelbti daugiau informacijos, kad būtų 
matomesnės potencialiems investuotojams 
ir taip gautų daugiau finansavimo iš kuo 
įvairesnių šaltinių. Be to, rinkos dalyviai 
gali pageidauti teikti daugiau informacijos, 
nei yra įpareigoti pagal teisės aktus, arba 
paviešinti informaciją, kurios reikalaujama 
pagal nacionalinę teisę, bet kuri nėra 
teikiama Sąjungos lygmeniu, kad papildytų 
viešai Sąjungos lygmeniu visuomenei 
skelbiamą informaciją. Todėl visiems 
subjektams reikėtų leisti ESAP viešinti 
finansinę, su tvarumu susijusią ir kitą 
aktualią informaciją. Laikydamiesi 
principo mažinti duomenų kiekį, subjektai 
turėtų pasirūpinti, kad informacija 
neapimtų jokių asmens duomenų, išskyrus 
atvejus, kai tie duomenys yra būtinas 

(5) be informacijos, susijusios su 
finansinėmis paslaugomis, kapitalo 
rinkomis ir tvarumu, kurią privaloma 
paviešinti pagal Sąjungos teisę, 
investuotojus, rinkos dalyvius, patarėjus ir 
plačiąją visuomenę gali dominti galimybė 
gauti kitos informacijos, kurią subjektas 
pageidauja padaryti prieinamą. Labai 
mažos, mažosios ir vidutinės įmonės gali 
pageidauti viešai skelbti daugiau 
informacijos, kad būtų matomesnės 
potencialiems investuotojams ir taip gautų 
daugiau finansavimo iš kuo įvairesnių 
šaltinių. Be to, rinkos dalyviai gali 
pageidauti teikti daugiau informacijos, nei 
yra įpareigoti pagal teisės aktus, arba 
paviešinti informaciją, kurios reikalaujama 
pagal nacionalinę teisę, bet kuri nėra 
teikiama Sąjungos lygmeniu, kad papildytų 
viešai Sąjungos lygmeniu visuomenei 
skelbiamą informaciją. Todėl visiems 
subjektams reikėtų leisti ESAP viešinti 
finansinę, su tvarumu susijusią ir kitą 
aktualią informaciją. Subjektai, 
savanoriškai teikiantys informaciją, kuri 
bus prieinama per ESAP, yra atsakingi už 
jos kokybę, išsamumą ir tikslumą. 
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informacijos apie jų ekonominę veiklą 
elementas, be kita ko, tada, kai subjekto 
pavadinimas sutampa su savininko vardu ir 
(arba) pavarde. Kai tokia informacija 
asmens duomenis apima, subjektai turėtų 
užtikrinti, kad tokią informaciją atskleisti 
yra teisėta pagal vieną iš teisėtų duomenų 
tvarkymo sąlygų, nurodytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/67926 6 straipsnyje;

Informacija turėtų būti teikiama 
sąžiningai ir atspindėti tikrąją padėtį. 
Laikydamiesi principo mažinti duomenų 
kiekį, subjektai turėtų pasirūpinti, kad 
informacija neapimtų jokių asmens 
duomenų, išskyrus atvejus, kai tie 
duomenys yra būtinas informacijos apie jų 
ekonominę veiklą elementas, be kita ko, 
tada, kai subjekto pavadinimas sutampa su 
savininko vardu ir (arba) pavarde. Kai 
tokia informacija asmens duomenis apima, 
subjektai turėtų užtikrinti, kad tokią 
informaciją atskleisti yra teisėta pagal 
vieną iš teisėtų duomenų tvarkymo sąlygų, 
nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/67926 6 straipsnyje;

__________________ __________________
26 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

26 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ESAP turėtų leisti naudotojams su 
informacija susipažinti nemokamai ir be 
diskriminacijos, be to, turėtų sudaryti 
sąlygas tiems naudotojams ESAP 
informacijos ieškoti, ją gauti ir parsisiųsti. 
Tačiau atsižvelgiant į poreikį apsaugoti 
ESMA nuo perteklinės finansinės naštos, 
atsirandančios dėl intensyvių vartotojų (jei 
tokių būtų) poreikių aptarnavimo išlaidų, 
ESMA turėtų turėti galimybę gauti pajamų. 
Todėl, nukrypstant nuo nemokamos 
prieigos prie informacijos principo, ESMA 
turėtų būti leista taikyti mokesčius už šias 
specialias paslaugas, be kita ko, didelių 

(12) ESAP turėtų suteikti visiems 
aktyviems Europos bendrosios rinkos 
dalyviams, įskaitant investuotojus, 
vartotojus, pilietinės visuomenės 
organizacijas, akademinę bendruomenę, 
žiniasklaidos atstovus ir ne tik, vienodą 
prieigą prie informacijos nemokamai ir 
nediskriminuojant, kad jie galėtų atlikti 
savo darbą ir siekti savo interesų. Tie 
naudotojai turėtų turėti galimybę 
informacijos ieškoti, ją gauti ir parsisiųsti 
per ESAP. Tačiau atsižvelgiant į poreikį 
apsaugoti ESMA nuo perteklinės 
finansinės naštos, atsirandančios dėl 
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priežiūros išlaidų reikalaujančias 
paslaugas, susijusias su labai didelių kiekių 
informacijos paieškomis arba dažnu 
jungimusi prie ESAP. Tačiau visi taikomi 
mokesčiai neturėtų viršyti paslaugos 
teikimo sąnaudų;

intensyvių vartotojų (jei tokių būtų) 
poreikių aptarnavimo išlaidų, ESMA turėtų 
turėti galimybę gauti pajamų. Todėl, 
nukrypstant nuo nemokamos prieigos prie 
informacijos principo, ESMA turėtų būti 
leista taikyti mokesčius už šias specialias 
paslaugas, be kita ko, didelių priežiūros 
išlaidų reikalaujančias paslaugas, susijusias 
su labai didelių kiekių informacijos 
paieškomis arba dažnu jungimusi prie 
ESAP. Tačiau visi taikomi mokesčiai 
neturėtų viršyti paslaugos teikimo sąnaudų;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant skatinti duomenimis 
grindžiamas inovacijas finansų sektoriuje, 
padėti integruoti kapitalo rinkas Europos 
Sąjungoje, nukreipti investicijas į tvarią 
veiklą ir didinti vartotojų ir įmonių 
produktyvumą, ESAP turėtų patobulinti 
prieigą prie informacijos, apimančios 
asmens duomenis. Tačiau ESAP turėtų 
patobulinti prieigą tik prie tų asmens 
duomenų, kurie turi būti tvarkomi pagal 
Sąjungos teisę arba yra tvarkomi 
savanoriškai, jeigu esama teisinio pagrindo 
juos tvarkyti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2016/679. 
Duomenis renkančios įstaigos ir ESMA, 
eidama ESAP valdytojos pareigas, turėtų 
užtikrinti, kad visų asmens duomenų 
tvarkymui, kuris atliekamas teikiant 
informaciją ESAP, būtų taikomi Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 
2016/679 ir (ES) 2018/172528;

(13) siekiant skatinti duomenimis 
grindžiamas inovacijas finansų sektoriuje, 
padėti integruoti kapitalo rinkas Europos 
Sąjungoje, nukreipti investicijas į tvarią 
veiklą ir didinti vartotojų ir įmonių 
produktyvumą, ESAP turėtų patobulinti 
prieigą prie informacijos, apimančios 
asmens duomenis. Tačiau ESAP turėtų 
patobulinti prieigą tik prie tų asmens 
duomenų, kurie turi būti tvarkomi pagal 
Sąjungos teisę arba yra tvarkomi 
savanoriškai, jeigu esama teisinio pagrindo 
juos tvarkyti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2016/679. 
Duomenis renkančios įstaigos ir ESMA, 
eidama ESAP valdytojos pareigas, turėtų 
užtikrinti, kad visų asmens duomenų 
tvarkymui, kuris atliekamas teikiant 
informaciją ESAP, nepriklausomai nuo to, 
ar veikia kaip duomenų valdytojas, 
bendras duomenų valdytojas ar duomenų 
tvarkytojas, būtų taikomi Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 
2016/679 ir (ES) 2018/172528; Visų pirma 
ESMA turėtų atsižvelgti į pritaikytosios 
duomenų apsaugos ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principus;
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__________________ __________________
28 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir 
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, 
p. 39).

28 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos 
Sąjungos institucijoms, organams, 
tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir 
Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 
2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) vadovaujantis Reglamento 
(ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi 
buvo konsultuojamasi su Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir 
[įrašyti datą] jis pateikė nuomonę;

(14) vadovaujantis Reglamento (ES) 
2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo 
konsultuojamasi su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu ir 2022 m. 
sausio 19 d. jis pateikė oficialias pastabas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų galima palyginti skirtingų 
laikotarpių informaciją, naudotojams turėtų 
būti suteikta prieiga prie praėjusių 
laikotarpių informacijos. Todėl būtina 
reikalauti, kad ESAP teiktų prieigą prie 
informacijos pagrįstos trukmės laikotarpį, 
kuo panašesnį į numatytąjį kitose 
taikytinose Sąjungos teisės nuostatose. Tuo 
tikslu ESMA turėtų užtikrinti, kad asmens 
duomenys nebūtų prieinami ilgiau, nei 
būtina, kaip numatyta Sąjungos teisėje. 
Siekiant sudaryti sąlygas ESMA ir 
duomenis renkančioms įstaigoms parengti 
ESAP veikti, ESAP turėtų teikti prieigą tik 

(16) kad būtų galima palyginti skirtingų 
laikotarpių informaciją, naudotojams turėtų 
būti suteikta prieiga prie praėjusių 
laikotarpių informacijos. Todėl būtina 
reikalauti, kad ESAP teiktų prieigą prie 
informacijos pagrįstos trukmės laikotarpį, 
kuo panašesnį į numatytąjį kitose 
taikytinose Sąjungos teisės nuostatose. Tuo 
tikslu ESMA turėtų užtikrinti, kad asmens 
duomenys nebūtų prieinami ilgiau, nei 
būtina, kaip numatyta Sąjungos teisėje. 
Siekiant sudaryti sąlygas ESMA ir 
duomenis renkančioms įstaigoms parengti 
ESAP veikti, ESAP turėtų teikti prieigą tik 
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prie informacijos, pateiktos nuo 2024 m. 
sausio 1 d.;

prie informacijos, prieinamos nuo 2024 m. 
sausio 1 d.;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 
dalies keičiami priedai, siekiant atnaujinti 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
sąrašą tuo metu, kai įsigalioja nauji teisės 
aktai, susiję su finansinių paslaugų 
teikimu, kapitalo rinkomis ir tvarumu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESAP neteikia prieigos prie 
informacijos, pateiktos iki 2024 m. sausio 
1 d.

Išbraukta.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Reglamente (ES) 2016/679 
pateiktos apibrėžtys;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi fiziniai ar juridiniai asmenys 
gali duomenis renkančiai įstaigai pateikti 1 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą 
informaciją, kad ji būtų prieinama ESAP. 
Teikdamas tą informaciją fizinis ar 
juridinis asmuo:

1. Visi fiziniai ar juridiniai asmenys, 
veikiantys kaip ES rinkos dalyviai, gali 
duomenis renkančiai įstaigai pateikti 1 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą 
informaciją, kad ji būtų prieinama ESAP. 
Teikdamas tą informaciją fizinis ar 
juridinis asmuo:

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kai įmanoma, užtikrina, kad bet 
kokia savanoriškai pateikiama 
informacija būtų pateikiama formatu, 
nurodytu esamuose šablonuose, 
susijusiuose su atitinkamu teisėkūros 
procedūra priimamu aktu;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrina, kad į informaciją nebūtų 
įtraukti jokie asmens duomenys, išskyrus 
atvejus, kai asmens duomenys yra būtinas 
informacijos apie jo ekonominę veiklą 
elementas.

d) užtikrina, kad į informaciją nebūtų 
įtraukti jokie asmens duomenys, išskyrus 
atvejus, kai asmens duomenys yra būtinas 
informacijos apie jo ekonominę veiklą 
elementas, laikantis duomenų kiekio 
mažinimo principo.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) duomenis renkančių įstaigų 
standartai, kurių jos turi laikytis 
vykdydamos savo pareigas pagal 5 
straipsnio 2 dalies b ir ba punktus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos priežiūros institucijų jungtinis 
komitetas tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai iki 
[Leidinių biurui: prašom įrašyti datą 
praėjus trejiems metams po įsigaliojimo].

Europos priežiūros institucijų jungtinis 
komitetas tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai iki 
[Leidinių biurui: prašom įrašyti datą 
praėjus dvejiems metams po įsigaliojimo].

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Subjektai, savanoriškai teikiantys 
informaciją rinkimo įstaigai, veikia 
sąžiningai ir užtikrina, kad ta informacija 
būtų teisinga, tiksli ir atskleidžiama 
aiškiai ir neklaidinančiai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Informacija, savanoriškai teikiama 
rinkimo įstaigai, pateikiama taip, kad 
naudotojai galėtų ją atskirti nuo 
privalomai surinktos informacijos.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio -1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESMA interneto portale, nurodytame 7 
straipsnio 1 dalies a punkte, skelbia 
duomenis renkančių įstaigų sąrašą, kuriame 
nurodomas kiekvienos duomenis 
renkančios įstaigos universalusis ištekliaus 
adresas (URL).

ESMA interneto portale, nurodytame 7 
straipsnio 1 dalies a punkte, skelbia 
duomenis renkančių įstaigų sąrašą, kuriame 
nurodomas kiekvienos duomenis 
renkančios įstaigos pavadinimas, adresas, 
kilmės valstybė narė ir universalusis 
ištekliaus adresas (URL).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) metaduomenys, nurodyti 6 dalies d 
punkte, yra pateikti ir išsamūs;

ii) metaduomenys, nurodyti 6 dalies d 
punkte, yra pateikti, išsamūs ir saugomi tik 
tol, kol saugoma su jais susijusi 
informacija;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta informacija išliktų prieinama 
ESAP bent 10 metų, jeigu 1 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytuose teisės aktuose 
nenurodyta kitaip. Pagal 1 straipsnio 1 dalį 
pateiktoje informacijoje nurodyti asmens 
duomenys nesaugomi ir nėra prieinami 
ilgiau nei penkerius metus, jeigu 1 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytuose 
teisės aktuose nenurodyta kitaip.

f) užtikrina, kad 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta informacija išliktų prieinama 
ESAP bent 10 metų, jeigu 1 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytuose teisės aktuose 
nenurodyta kitaip. Pagal 1 straipsnio 1 dalį 
pateiktoje informacijoje nurodyti asmens 
duomenys saugomi ne ilgiau nei būtina ir 
bet kuriuo atveju ne ilgiau nei penkerius 
metus, jeigu 1 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytuose teisės aktuose nenurodyta 
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kitaip.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Duomenis renkančios įstaigos 
atmeta subjektų pateiktą informaciją 
kiekvienu iš šių atvejų:

2. Duomenis renkančios įstaigos turi 
įgaliojimus tikrinti ir atmesti subjektų 
pateiktą informaciją kiekvienu iš šių 
atvejų:

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai paaiškėja, kad subjektai 
neatitinka 3 straipsnio 1 dalies d punkte ir 
3 straipsnio 3 dalyje nustatytų asmens 
duomenų pateikimo reikalavimų.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Subjektai užtikrina informacijos, 
kurią jie teikia duomenis renkančiai 
įstaigai, tikslumą.

4. Subjektai užtikrina informacijos, 
kurią jie teikia duomenis renkančiai 
įstaigai, kokybę, išsamumą ir tikslumą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Europos priežiūros institucijų 
jungtinis komitetas parengia procedūras, 
kuriomis siekiama sudaryti geresnes 
duomenis renkančių įstaigų ir subjektų 
bendradarbiavimo sąlygas, visų pirma 
reglamentuojant savanoriško 
informacijos teikimo ir atšaukimo tvarką 
bei prireikus pateikiant atitinkamus 
šablonus. Rengdamas tokias procedūras 
Jungtinis komitetas visų pirma atsižvelgia 
į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESMA nustato ESAP skirtą veiksmingą ir 
proporcingą IT saugumo politiką ir 
užtikrina tinkamo lygio ESAP teikiamos 
informacijos autentiškumą, prieinamumą, 
vientisumą ir susijusį atsakomybės už 
veiksmus prisiėmimą, taip pat asmens 
duomenų apsaugą.

ESMA nustato ESAP skirtą veiksmingą ir 
proporcingą IT saugumo politiką ir 
užtikrina tinkamo lygio ESAP teikiamos 
informacijos autentiškumą, prieinamumą, 
vientisumą ir susijusį atsakomybės už 
veiksmus prisiėmimą, taip pat asmens 
duomenų apsaugą. ESMA periodiškai 
persvarsto ESAP IT saugumo politiką ir 
įvertina kibernetinio saugumo padėtį, 
atsižvelgdama į Europos ir tarptautinių 
kibernetinio saugumo tendencijų raidą ir 
naujausius pokyčius.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieigai prie ESAP saugomos 
informacijos teikti – visomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis 
veikiantį interneto portalą, kurio sąsaja 

a) prieigai prie ESAP saugomos 
informacijos teikti – visomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis 
veikiantį interneto portalą, kurio sąsaja 
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būtų patogi naudotojams; būtų patogi naudotojams, atsižvelgiant į 
specialius neįgalių asmenų prieigos 
poreikius;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESMA užtikrina, kad ESAP teiktų 
1 dalies e ir g punktuose nurodytas 
funkcines galimybes iki 2025 m. gruodžio 
31 d.

2. ESMA užtikrina, kad ESAP teiktų 
1 dalies e ir g punktuose nurodytas 
funkcines galimybes iki 2025 m. gruodžio 
31 d. ESMA įdiegia tinkamas technines ir 
organizacines priemones, kad būtų 
išvengta pernelyg didelio asmens 
duomenų atskleidimo naudojantis 
atsisiuntimo paslauga ir programų sąsaja. 
ESMA nustato papildomas apsaugos 
priemones tiems atvejams, kai asmens 
duomenų atskleidimas naudojantis 
atsisiuntimo paslauga ir programų sąsaja 
susijęs su ypač neskelbtinais asmens 
duomenimis, pavyzdžiui, informacija apie 
administracines priemones ar kitas 
fiziniams asmenims taikomas sankcijas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies c punkte nurodyta paieškos 
funkcija leidžia ieškoti pagal šiuos 
metaduomenis:

3. 1 dalies c punkte nurodyta paieškos 
funkcija leidžia ieškoti bent pagal šiuos 
metaduomenis:

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESMA užtikrina, kad prieiga prie 
ESAP būtų teikiama be diskriminacijos.

1. Siekdama skatinti Europos 
kapitalo rinkų skaidrumą ir sklandų jų 
veikimą, ESMA užtikrina, kad prieiga prie 
ESAP būtų teikiama be diskriminacijos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant 2 dalies antrą pastraipą, 
ESMA gali parengti techninių 
įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas 
specialių paslaugų, kurios gali būti 
mokamos, pobūdis ir mastas, taip pat 
susijusių mokesčių struktūra, projektą.

4. Taikant 2 dalies antrą pastraipą, 
ESMA parengia techninių įgyvendinimo 
standartų, kuriais nustatomas specialių 
paslaugų, kurios gali būti mokamos, 
pobūdis ir mastas, taip pat susijusių 
mokesčių struktūra, projektą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESMA atlieka automatinius 
patikrinimus, kad patikrintų duomenis 
renkančių įstaigų pateiktos informacijos 
atitiktį 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatytiems reikalavimams.

1. ESMA atlieka patikrinimus, kai tai 
įmanoma, automatiniu būdu, kad 
patikrintų duomenis renkančių įstaigų 
pateiktos informacijos atitiktį 5 straipsnio 1 
dalies b punkte nustatytiems 
reikalavimams.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrina, kad ESAP būtų 
pasiekiamas bent 95 % laiko per mėnesį;

c) užtikrina, kad ESAP būtų 
prieinamas visada, išskyrus būtinos 
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techninės priežiūros laikotarpius;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESMA nesaugo informacijos, 
apimančios asmens duomenis, išskyrus 
atvejus, kai ta informacija automatiškai, 
neatidėliojant ir laikinai tvarkoma, įskaitant 
saugojimą tiek laiko, kiek griežtai būtina 
tam, kad prie duomenis renkančių įstaigų 
pateiktos informacijos būtų suteikta 
prieiga.

3. ESMA nesaugo informacijos, 
apimančios asmens duomenis, išskyrus 
atvejus, kai ta informacija automatiškai, 
neatidėliojant ir laikinai tvarkoma, įskaitant 
saugojimą tiek laiko, kiek griežtai būtina 
tam, kad prie duomenis renkančių įstaigų 
pateiktos informacijos būtų suteikta 
prieiga. ESMA taip pat imasi tinkamų 
techninių ir organizacinių priemonių 
siekdama užtikrinti, kad informacija 
nebūtų saugoma arba su ja nebūtų galima 
susipažinti ilgiau nei numatyta šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies f punkte.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) lankytojų ir paieškų skaičius; a) lankytojų, įskaitant pavienius 
lankytojus, ir paieškų skaičius;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą 
praėjus penkeriems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija atlieka 
ESAP veikimo peržiūrą ir įvertina jo 
veiksmingumą. Šios peržiūros rezultatus 

Iki [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą 
praėjus penkeriems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija atlieka 
ESAP veikimo peržiūrą ir įvertina jo 
veiksmingumą. Kartu su šia peržiūra 
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Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

pateikiama ESVP esamų duomenų spragų 
apžvalga ir jų šalinimo strategija. 
Atliekant peržiūrą taip pat gali būti 
vertinamas šio reglamento poveikis 
subjektų padėčiai rinkoje. Šios peržiūros 
rezultatus Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
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