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Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos 
deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti 
savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas 
Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012, projektas
(C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2018)09118),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. gruodžio 19 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento 
pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. vasario 4 d. laišką 
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos komunikatą „Pasirengimas 
Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. Komisijos 
nenumatytų atvejų veiksmų plano įgyvendinimas“ (COM(2018)0890),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir 
sandorių duomenų saugyklų1, ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį ir 82 straipsnio 6 dalį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 
panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB2, 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo 
ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 
panaikinamas Komisijos sprendimas Nr. 2009/79/EB3, 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 

1 OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
2 OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
3 OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
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716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB1, 13 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 27 d. Europos priežiūros institucijų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 15 dalį pateiktą techninių reguliavimo 
standartų dėl novacijos dvišalių sutarčių, kurių atveju netaikoma dvišalė garantinė 
įmoka, projektą,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl 
sprendimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A. kadangi deleguotajame akte pateikiamos svarbios taisyklės, susijusios su Jungtinėje 
Karalystėje įsisteigusios sandorio šalies ir vienoje iš 27 ES valstybių įsisteigusios 
sandorio šalies sudaromais tarpusavio sandoriais, ir jis priklauso atsarginių priemonių 
„Brexit’o“ be susitarimo atveju rinkiniui;

B. kadangi Parlamentas pritaria, kad kompetentingoms institucijoms ir finansų rinkoms 
svarbu, kad ribotą 12 mėnesių laikotarpį tam tikriems su novacija susijusiems 
sandoriams būtų taikoma išimtis, jei JK įsisteigusi sandorio šalis pasikeičia į vienoje iš 
27 ES valstybių įsisteigusią sandorio šalį;

C. kadangi Parlamentas mano, kad priimti techniniai reguliavimo standartai yra ne tokie 
patys kaip Europos priežiūros institucijų (EPI) pateikti projekte, nes Komisija tame 
projekte padarė pakeitimų, ir mano, kad Parlamentas turi tris mėnesius (tikrinimo 
laikotarpį) prieštaravimui dėl techninių reguliavimo standartų pateikti; kadangi 
Parlamentas primygtinai ragina Komisiją nurodyti vieno mėnesio tikrinimo laikotarpį 
tik tais atvejais, kai Komisija patvirtina EPI projektą be pakeitimų, t. y. kai projekte 
pateikti ir priimti techniniai reguliavimo standartai yra tokie patys;

1. pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

1 OL L 331, 2010 12 15, p. 84.


