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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biržos prekių rinkos iš esmės skiriasi nuo išskirtinai finansų rinkų. Galima gyventi tiesiogiai 
nesusiduriant su akcijomis ir obligacijomis, tačiau neįmanoma gyventi nesusiduriant su 
maisto ar energijos kainomis. Biržos prekių išvestinės priemonės sutarčių, kuriose nustatoma 
tiekimo ateityje kaina, forma atsirado anksčiau už finansų rinkas. Biržos prekių rinkos 
atsirado dėl teisėto žaliavų, žemės ūkio produktų ir energijos gamintojų ir vartotojų poreikio 
apsisaugoti nuo jų nekontroliuojamų veiksnių kainoms daromos įtakos. Tačiau finansų rinkos 
augo ir maždaug per praeitą dešimtmetį biržos prekės tapo „investiciniu turtu“, kaip akcijos ir 
obligacijos.

Su biržos prekėmis susijusiose rinkose vyksta itin svarbūs pokyčiai, todėl jas reikia atidžiai 
stebėti ir reguliuoti, jei norima išvengti tokių sudėtingų situacijų, kaip 2008 m. vykusios bado 
riaušės, kai dėl precedento neturinčio maisto prekių kainų nestabilumo kilo konkretus 
tiesioginis pavojus didelės pasaulio gyventojų dalies pagrindinėms žmogaus teisėms. Didelis 
biržos prekių rinkos nestabilumas ir kainų lygis, kuris neatrodo susijęs su pagrindinėmis 
gavybos sąnaudomis bei pasiūlos ir paklausos pusiausvyra, per pastaruosius dešimt metų 
išties paskatino niokojančius ilgalaikius neigiamus išorės padarinius, kurie gali būti daug 
didesni nei per tą patį laikotarpį suteikta visa oficialios paramos vystymuisi suma.

Dažnai teigiama, kad dabartinės biržos prekių rinkų tendencijos ir ypač biržos prekių kainų 
dinamika atspindi pagrindinius ekonomikos veiksnius, kuriems įtaką daro pasiūla ir paklausa, 
o dar konkrečiau, – didėjanti paklausa greitai augančiose besiformuojančios rinkos 
ekonomikos šalyse, greitas agrodegalų vystymasis bei išoriniai sukrėtimai, pvz., sausros, 
potvyniai ar politinės nesantaikos. Laikantis tokio požiūrio, galima manyti, kad spekuliacija ir 
apskritai finansų rinkos daro nedidelį poveikį arba nedaro jokio neigiamo poveikio biržos 
prekių rinkų kainodarai, priešingai, jos suteikia būtiną likvidumą, kurio reikia norint užtikrinti 
veiksmingesnį kainos atskleidimo procesą. Šiam požiūriui visiškai prieštarauja kitas, pagal 
kurį dažnai teigiama, kad spekuliacija tapo pagrindiniu veiksniu, darančiu įtaką dabartinių 
biržos prekių kainų tendencijoms. Nors dėl „pagrindinio veiksnio“ klausimo vis dar 
diskutuojama akademiniuose ir instituciniuose leidiniuose, atsiranda vis daugiau įrodymų 
(juos patvirtina keli naujausi empiriniai tyrimai), kad didesnis finansų rinkų vaidmuo 
prekiaujant prekėmis gali vaidinti didelį iškraipantį ir ardantį vaidmenį, nepriklausomai nuo 
to, ar manoma, kad biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartys paveikia 
momentines kainas, ar šios kainos veikia minėtas sutartis.

Du pavyzdžiai įtikinamai rodo, koks svarbus padidėjęs finansų rinkų dominavimas biržos 
prekių rinkose. Kaip neseniai nurodyta Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijoje 
(UNCTAD), investicijos į prekes tapo įprasta didesnių investicinių portfelių struktūrine 
dalimi ir tai atitinka reikšmingą turto, kuris valdomas pagal biržos prekių indeksus, 
padidėjimą. (…) Taigi, biržos išvestinių priemonių apimtys prekių rinkose šiuo metu 20–
30 kartų didesnės už fizinę gamybą. Be to, per pastaruosius dešimt metų labai sustiprėjo 
biržos prekių ir akcijų rinkų kainų sąsajos, ir tai suteikia papildomų argumentų teiginiui, kad 
šių struktūrinių pokyčių priežastys yra finansiniai veiksniai.

Itin svarbu, kad, nepaisant minėtos prieštaros, egzistuoja plataus masto sutarimas, jog trūkta 
išsamios ir sistemingos informacijos, kurios reikia norint bendrai įvertinti tikrą didesnį 
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finansų rinkų vaidmens prekiaujant prekėmis poveikį per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ne kartą 
pripažino G20, iš tikrųjų trūksta ir su fizinėmis, ir su finansų prekėmis susijusių rinkų 
skaidrumo ir priežiūros, dėl to nepakanka labai svarbių duomenų, reikalingų geresnei su 
biržos prekėmis susijusių rinkų stebėsenai ir reguliavimui, pvz., duomenų apie atsargų lygį ir 
finansinių pozicijų, kurias įgyja komerciniai ir nekomerciniai subjektai, dydį.

Atsižvelgiant į didelę biržos prekių svarbą nekyla abejonių, kad be išsamios ES tvaraus 
vystomojo bendradarbiavimo strategijos turėtų būti užtikrintas didesnis su biržos prekėmis 
susijusių rinkų ES ir visame pasaulyje skaidrumas ir geresnis reguliavimas. Toks poreikis 
ypač aktualus ES, kur su biržos prekėmis susijusios finansų rinkos reguliuojamos mažiau 
negu JAV.

Komisijos išdėstymo nauja redakcija pasiūlymuose dėl Finansinių priemonių rinkų direktyvos 
ir dėl Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRD ir FPRR) pateiktos nuostatos, kuriomis 
aiškiai siekiama spręsti klausimą dėl didesnės su biržos prekėmis susijusių finansų rinkų 
priežiūros ir reguliavimo būtinybės. Šiuose pasiūlymuose visų pirma numatytos pozicijų ribos 
ar alternatyvios priemonės (59 straipsnis) dėl su biržos prekėmis susijusių išvestinių 
finansinių priemonių, kurios vertintinos palankiai, jei siekiama bendro tikslo supaprastinti 
kainų atskleidimą ir veiksmingai apdrausti nuo kainų rizikos, su kuria susiduria gamintojai ir 
vartotojai, taigi siekiama užkirsti kelią turto burbulų susidarymui ir kitiems iškraipymams bei 
juos pakoreguoti. Pozicijų ribas papildo pasiūlymuose numatyti reikalavimai dėl ataskaitų 
apie pozicijas pagal prekiautojų kategorijas pateikimas rinkai ir reguliavimo institucijoms 
(60 straipsnis). Taip pat vertėtų paminėti, kad išbraukiama šiuo metu galiojanti nuostata dėl 
FPRD netaikymo prekiautojams biržos prekėmis. Šios nuostatos yra tinkamos priemonės, 
tačiau galima ir reikia imtis tolesnių priemonių. Todėl nuomonės referentė mano, kad 
persvarstant FPRD ir FPRR Europos Parlamentas turi spręsti tris bendrus klausimus.

1. Griežtas FPRD išimčių apribojimas, kad į reglamento taikymo sritį būtų įtraukiami 
visi su biržos prekėmis susiję subjektai.

2. Nuostatų dėl pozicijų ribų sustiprinimas (FPRD – 59 straipsnis).

3. Reguliavimo institucijų intervencinių įgaliojimų, susijusių su konkrečiais produktais 
ar veikla, stiprinimas (FPRR 31, 32 ir 35 straipsniai).

Nuomonės referentės pasiūlytais nuomonės projekto pakeitimais siekiama spręsti šiuos tris 
klausimus, kad būtų pagerintas su biržos prekėmis susijusių Europos rinkų veikimas ir 
padidintas skaidrumas ir tuo pačiu metu svariai prisidedama prie bendrų Sąjungos vystomojo 
bendradarbiavimo strategijos tikslų įgyvendinimo.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) bona fide rizikos draudimo sandoris 
– sandoris, apibrėžtas Direktyvoje [naujoji 
direktyva dėl finansinių priemonių rinkų 
(FPRD)];

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 29 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) per didelė spekuliacija – prekybos 
veikla, apibrėžta Direktyvoje [naujoji 
direktyva dėl finansinių priemonių rinkų 
(FPRD)];

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) investicinės įmonės nuolat peržiūrėtų 
pasiūlymo pirkti ir parduoti kainas, kurios 
viešai skelbiamos pagal 13 straipsnį, ir 
išlaikytų vyraujančias rinkos sąlygas 
atitinkančias kainas;

(a) investicinės įmonės nuolat peržiūrėtų 
pasiūlymo pirkti ir parduoti kainas, kurios 
viešai skelbiamos pagal 13 straipsnį, ir 
išlaikytų rinkos sąlygas atitinkančias 
kainas;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
pavadinimai ir skaičiai, kiekis, sandorio 
sudarymo data ir laikas, sandorio kainos, 
nuoroda klientams, kurių vardu investicinė 
įmonė sudarė tą sandorį, įvardyti ir 
nuoroda asmenims ir kompiuteriniams 
algoritmams investicinėje įmonėje, 
atsakingiems už sprendimą investuoti ir 
sandorio sudarymą, įvardyti bei susijusių 
investicinių įmonių nustatymo priemonės. 
Sandorių, kurie sudaryti ne reguliuojamoje 
rinkoje, DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 3 
dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies a 
punktu.

3. Ataskaitose visų pirma pateikiami šie 
duomenys: nupirktų ir parduotų priemonių 
tipas, turto kategorija, pavadinimai ir 
skaičiai, kiekis, sandorio sudarymo data ir 
laikas, sandorio kainos, nuoroda klientams, 
kurių vardu investicinė įmonė sudarė tą 
sandorį, įvardyti ir nuoroda asmenims ir 
kompiuteriniams algoritmams investicinėje 
įmonėje, atsakingiems už sprendimą 
investuoti ir sandorio sudarymą, įvardyti 
bei susijusių investicinių įmonių nustatymo 
priemonės. Be to, sandorių, susijusių su 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, ataskaitoje nurodoma, ar 
tokie sandoriai atitinka bona fide rizikos 
draudimo sandorių kriterijus. Sandorių, 
kurie sudaryti ne reguliuojamoje rinkoje, 
DPS ar OPS, ataskaitose taip pat 
pateikiama nuoroda sandorių rūšims 
įvardyti, atsižvelgiant į priemones, kurios 
bus priimtos vadovaujantis 19 straipsnio 
3 dalies a punktu ir 20 straipsnio 3 dalies 
a punktu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kriterijai, kuriais apibrėžiami su 
biržos prekėmis susiję bona fide rizikos 
draudimo sandoriai, ir investicinių 
įmonių pateiktini susiję įrodymai, kuriais 
pagrindžiama, kad sandoris atitinka 
nustatytus kriterijus.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) šia teisine ir priežiūros sistema 
užtikrinamas rinkos skaidrumas ir 
vientisumas, užkertant kelią 
piktnaudžiavimui rinka, kaip antai prekybai 
vertybiniais popieriais naudojantis viešai 
neatskleista informacija ir manipuliavimui 
rinka.

(d) šia teisine ir priežiūros sistema 
užtikrinamas rinkos skaidrumas ir 
vientisumas, užkertant kelią 
piktnaudžiavimui rinka, kaip antai 
spekuliacijoms, prekybai vertybiniais 
popieriais pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija ir manipuliavimui rinka.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI įgaliojimai laikinai įsikišti Intervenciniai EVPRI įgaliojimai

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo imtųsi veiksmų pozicijos ar 
rizikos dydžiui sumažinti;

(b) išanalizavusi gautą informaciją, prašo, 
kad tas asmuo arba investuotojų klasė
imtųsi veiksmų pozicijos ar rizikos dydžiui 
sumažinti;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) apriboja asmens galimybę sudaryti 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių sandorį.

(c) apriboja asmens galimybę sudaryti 
biržos prekių išvestinių finansinių 
priemonių sandorį arba uždraudžia naujas 
sutarčių klases.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje numatytą sprendimą EVPRI 
priima tik jeigu patenkinamos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

Nedarydama poveikio Direktyvos 
[naujosios FPRD] 59 straipsnyje 
numatytoms priemonėms, 1 dalyje 
numatytą sprendimą EVPRI priima tik 
jeigu patenkinama viena ar daugiau toliau 
nurodytų sąlygų:

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) taikant 1 dalies a–c punktuose 
išvardytas priemones, galima pašalinti 
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir jų 
vientisumui kylančią grėsmę, įskaitant 
grėsmę, susijusią su susitarimais dėl fizinių 
biržos prekių pristatymo, arba grėsmę visos 
Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui;

(a) taikant 1 dalies a–c punktuose 
išvardytas priemones, galima pašalinti 
veiksmingam ir tvarkingam finansų rinkų 
veikimui ir jų vientisumui kylančią grėsmę, 
įskaitant grėsmę, susijusią su susitarimais 
dėl fizinių biržos prekių pristatymo, kuri 
kyla dėl per didelės spekuliacijos ir 
manipuliavimo rinka, padidėjusio kainų 
svyravimo ar kainos atskleidimo 
iškraipymo, arba grėsmę visos Sąjungos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
arba biržos prekių rinkų rizikos valdymo 
funkcijos iškraipymą;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ar priemone sėkmingai pašalinama
grėsmė tvarkingam finansų rinkų ar 
susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui ir vientisumui arba 
grėsmė visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ir ar ją taikant labai
pagerėjo kompetentingų institucijų 
gebėjimas stebėti grėsmę;

(a) ar priemone šalinama grėsmė 
veiksmingam ir tvarkingam finansų rinkų 
ar susitarimų dėl fizinių biržos prekių 
pristatymo veikimui ir vientisumui arba 
grėsmė visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ir ar ją taikant 
pagerėjo kompetentingų institucijų 
gebėjimas stebėti grėsmę;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ar ji neturi neigiamo poveikio finansų 
rinkų veiksmingumui (pvz., ar ji nemažina 
likvidumo tose rinkose ir ar nedidina 
rinkos dalyvių neužtikrintumo), kuris yra 
didesnis, nei tos priemonės teikiama nauda.

(c) ar ji neturi neigiamo poveikio finansų 
rinkų veiksmingumui (pvz., ar ji nemažina 
pagal bona fide rizikos draudimo 
sandorius reikalaujamo likvidumo tose 
rinkose ir ar nedidina rinkos dalyvių 
neužtikrintumo), kuris yra didesnis, nei tos 
priemonės teikiama nauda.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija deleguotaisiais aktais pagal 
41 straipsnį priima priemones, kuriomis
nustatomi kriterijai ir veiksniai, į kuriuos 
EVPRI turi atsižvelgti, vertindama
tvarkingam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui kylančią grėsmę, įskaitant 

10. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų projektus, kuriais 
nustatomos priemonės, kriterijai ir 
veiksniai, į kuriuos ji atsižvelgia, 
vertindama, ar esama 2 dalies a punkte 
nurodytų aplinkybių..
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grėsmę, susijusią su susitarimais dėl 
fizinių biržos prekių pristatymo, ir grėsmę 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, kaip nurodyta 2 dalies a 
punkte.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Ne vėliau kaip [2012 m. gruodžio 
31 d.] EVPRI šiuos techninių reguliavimo 
standartų projektus pateikia Komisijai.
Komisijai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1095/2012 10–14 straipsnius 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl pirmoje 
pastraipoje nurodytų techninių 
reguliavimo standartų. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Siekdama veiksmingai atlikti savo 
pareigas, susijusias su biržos prekių 
rinkomis, ir koordinuoti paskirtųjų 
nacionalinių kompetentingų institucijų, 
atsakingų už šias rinkas, priežiūros veiklą, 
EVPRI įsteigia atskirą biržos prekių 
skyrių.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 10 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV) ir kitomis atitinkamomis 
Sąjungos ir trečiųjų šalių sektoriaus 
priežiūros institucijomis, EVPRI parengia 
techninių reguliavimo standartų 
projektus, kuriuose nurodomas 
atitinkamų rodiklių ir ribinių dydžių 
rinkinys, reikalingas pagrindinių biržos 
prekių rinkų ypatybių stebėsenai, ir 
smulki bei apibendrinta informacija, 
kurią kompetentingoms institucijoms, 
EVPRI ir ESRV turi teikti rinkos dalyviai, 
reguliuojamos rinkos, DPS, OPS, 
nebiržinės rinkos makleriai ir sandorių 
duomenų saugyklos, kurioms pagal 
Reglamentą [ERIR] suteikti leidimai.
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