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Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų 
saugyklos ***I
2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 
Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės 
taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos 
mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių 
duomenų saugyklų reikalavimais (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2017)0208),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0147/2017),

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

– atsižvelgdami į 2017 m. spalio 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 6 d. laišku Tarybos 
atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

1 OL C 385, 2017 11 15, p. 10.
2 OL C 434, 2017 12 15, p. 63.



– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0181/2018),

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.
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Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… , kuriuo iš 
dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos 
prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, duomenų teikimo reikalavimais, 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė 
sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų 
registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/834.)


