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(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 reglamento dėl pinigų rinkos fondų
(COM(2013) 0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0615),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0263/2013),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) reikalavimus atitinkančios išvestinės 
finansinės priemonės, į kurias gali 
investuoti PRF, turėtų būti naudojamos tik 
siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos ir 
valiutos rizikos, o jų bazinė priemonė 
turėtų būti tik palūkanų normos, valiutų 
keitimo kursai arba šių kategorijų indeksai.
Išvestines finansines priemones naudoti 
kitais tikslais arba su kitu baziniu turtu 
turėtų būti draudžiama. Išvestinės 
finansinės priemonės turėtų būti 
naudojamos tik norint papildyti fondo
strategiją, o ne kaip pagrindinė priemonė 

(25) reikalavimus atitinkančios išvestinės 
finansinės priemonės, į kurias gali 
investuoti PRF, turėtų būti naudojamos tik 
siekiant apsidrausti nuo palūkanų normos ir 
valiutos rizikos, o jų bazinė priemonė 
turėtų būti tik palūkanų normos, valiutų 
keitimo kursai arba šių kategorijų indeksai.
Išvestines finansines priemones naudoti 
kitais tikslais arba su kitu baziniu turtu 
turėtų būti draudžiama. Išvestinės 
finansinės priemonės turėtų būti 
naudojamos tik norint papildyti fondo 
strategiją, o ne kaip pagrindinė priemonė 
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siekti fondo tikslų. Jei PRF investuotų į 
turtą, išreikštą kita nei fondo valiuta, 
numatoma, kad PRF valdytojas apdraustų 
visą valiutos rizikos poziciją, taip pat 
naudojant išvestines finansines priemones;

siekti fondo tikslų. Jei PRF investuotų į 
turtą, išreikštą kita nei fondo valiuta, 
numatoma, kad PRF valdytojas apdraustų 
visą valiutos rizikos poziciją, taip pat 
naudojant išvestines finansines priemones;
PRF turėtų būti suteikta teisė investuoti į 
išvestines finansines priemones, jei tomis 
priemonėmis prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje, kaip nurodyta Direktyvos 
2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b 
arba c pastraipose, arba organizuotoje 
prekybos vietoje, kaip apibrėžta [naujojoje 
FPRD]4a;
.
___________________
4a OL L....

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) PRF turėtų būti suteikta teisė 
investuoti į kitų PRF vienetus ar akcijas 
siekiant išvengti rizikos, kad sumažės 
reikalavimus atitinkančio turto 
pasirinkimo galimybė iki investuotojui 
neoptimalaus lygio;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) svarbu, kad PRF rizikos valdymo (39) siekiant užtikrinti tinkamą likvidumo 
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nepaveiktų trumpalaikiai sprendimai, 
kuriems daro įtaką galimas PRF 
reitingas. Todėl būtina uždrausti PRF ar 
jo valdytojui prašyti, kad kredito reitingų 
agentūra suteiktų PRF reitingą, ir taip 
užtikrinti, kad šis išorės reitingas nebūtų 
naudojamas rinkodaros tikslams. PRF ar 
jo valdytojas taip pat neturėtų taikyti 
alternatyvių metodų, kad gautų PRF 
reitingą. Jei pinigų rinkos fondui išorės 
reitingas suteikiamas kredito reitingų 
agentūros iniciatyva arba nuo PRF ar jo 
valdytojo nepriklausančios ir nė vieno iš 
jų vardu neveikiančios trečiosios šalies 
prašymu, PRF valdytojas neturėtų remtis 
su tuo išorės reitingu susijusiais 
kriterijais. Siekiant užtikrinti tinkamą 
likvidumo valdymą, PRF turi nustatyti 
patikimą savo investuotojų pažinimo 
politiką ir procedūras. Valdytojo 
įgyvendintina politika turėtų padėti suprasti 
PRF investuotojų bazę tokiu mastu, kokiu 
galima tikėtis didelių paraiškų išpirkti 
investicinius vienetus ar akcijas. Kad PRF 
išvengtų staigaus masinio išpirkimo atvejų, 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti dideliems 
investuotojams, kuriems tenka didelė PRF 
turto dalis, pavyzdžiui, kai vienam 
investuotojui tenkanti dalis yra didesnė už 
dienos termino turto dalį. Šiuo atveju PRF 
turėtų padidinti savo dienos termino turto 
dalį iki tam investuotojui tenkančios dalies.
Valdytojas, kai įmanoma, turėtų nustatyti 
investuotojų tapatybę, net jei investuojama 
per kito asmens vardu atidarytas sąskaitas, 
portalus ar kitą netiesioginį pirkėją;

valdymą, PRF turi nustatyti patikimą savo 
investuotojų pažinimo politiką ir 
procedūras. Valdytojo įgyvendintina 
politika turėtų padėti suprasti PRF 
investuotojų bazę tokiu mastu, kokiu 
galima tikėtis didelių paraiškų išpirkti 
investicinius vienetus ar akcijas. Kad PRF 
išvengtų staigaus masinio išpirkimo atvejų, 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti dideliems 
investuotojams, kuriems tenka didelė PRF 
turto dalis, pavyzdžiui, kai vienam 
investuotojui tenkanti dalis yra didesnė už 
dienos termino turto dalį. Šiuo atveju PRF 
turėtų padidinti savo dienos termino turto 
dalį iki tam investuotojui tenkančios dalies.
Valdytojas, kai įmanoma, turėtų nustatyti 
investuotojų tapatybę, net jei investuojama 
per kito asmens vardu atidarytas sąskaitas, 
portalus ar kitą netiesioginį pirkėją;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) finansų krizė yra įrodymas fakto, 
kad pastovios grynojo turto vertės pinigų 
rinkos fondų pobūdis ir veikla daro juos 
labiau pažeidžiamus dėl 
destabilizuojančio masinio investicijų 
atsiėmimo, kuris gali greitai išplisti tarp 
fondų, sumažinti likvidumą ir galimybę 
gauti trumpalaikių kreditų, ypač 
bankams. Atsižvelgiant į tai, PGTV PRF 
neturėtų būti siūlomi mažmeniniams 
investuotojams;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekiant atsižvelgti į PGTV PRF
specifiką, investicinio vieneto ar akcijos 
pastoviai grynojo turto vertei nustatyti 
jiems reikia leisti naudoti ir amortizuotos 
savikainos apskaitos metodą. Nepaisant to, 
siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat 
stebimas skirtumas tarp investicinio 
vieneto ar akcijos pastovios GTV ir 
investicinio vieneto ar akcijos GTV, PGTV 
PRF taip pat turėtų apskaičiuoti savo turto 
vertę taikydamas vertinimo rinkos 
kainomis arba vertinimo pagal modelį 
metodus;

(43) siekiant atsižvelgti į PGTV PRF 
specifiką, investicinio vieneto ar akcijos 
pastoviai grynojo turto vertei nustatyti 
jiems reikia leisti naudoti ir amortizuotos 
savikainos apskaitos metodą.

amortizuotos savikainos apskaitos 
metodas turėtų būti taikomas tik tais 
atvejais, kai manoma, kad jis padeda 
tinkamai nustatyti apytikrę priemonės 
kainą.
Kadangi ilgos trukmės bazinio turto 
atveju didėja neteisingos kainodaros 
rizika, amortizacijos metodą turėtų būti 
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leidžiama naudoti tik žemo likutinio 
termino priemonėms ir kai šios priemonės 
nėra jautrios jokiems rinkos veiksniams. 
Paprastai turėtų būti taikomas 
maksimalus 90 dienų likutinis terminas.
Turėtų būti nustatytos reikšmingumo 
ribos ir problemų sprendimo procedūros 
siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
skubiai imtis taisomųjų veiksmų, kai 
amortizuota savikaina nebesuteikia 
patikimo priemonių kainos suderinimo: 
bendro portfelio lygmeniu paprastai būtų 
laikoma tinkama 10 bazinių punktų riba.
Nepaisant to, siekiant užtikrinti, kad būtų 
nuolat stebimas skirtumas tarp investicinio 
vieneto ar akcijos pastovios GTV ir 
investicinio vieneto ar akcijos GTV, PGTV 
PRF taip pat turėtų apskaičiuoti savo turto 
vertę taikydamas vertinimo rinkos 
kainomis arba vertinimo pagal modelį 
metodus;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) kad galėtų absorbuoti kasdienius 
PGTV PRF turto vertės svyravimus ir 
išlaikyti investicinio vieneto ar akcijos 
pastovią GTV, PGTV PRF turėtų nuolat 
turėti GTV rezervą, kurio dydis būtų bent 
3 % jo turto. GTV rezervas turėtų būti 
naudojamas kaip absorbavimo 
mechanizmas siekiant išlaikyti pastovią 
GTV. Visi skirtumai tarp investicinio 
vieneto ar akcijos pastovios GTV ir 
investicinio vieneto ar akcijos GTV turėtų 
būti panaikinami naudojant GTV rezervą.
Nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, kai 
skirtumai gali greitai padidėti, taikant 

(45) kad galėtų absorbuoti kasdienius 
PGTV PRF turto vertės svyravimus ir 
išlaikyti investicinio vieneto ar akcijos 
pastovią GTV, PGTV PRF turėtų nuolat 
turėti GTV rezervą, kurio dydis būtų bent 
3 % jo turto. GTV rezervas turėtų būti 
naudojamas kaip absorbavimo 
mechanizmas siekiant išlaikyti pastovią 
GTV. Visi skirtumai tarp investicinio 
vieneto ar akcijos pastovios GTV ir 
investicinio vieneto ar akcijos GTV turėtų 
būti panaikinami naudojant GTV rezervą.
Nepalankiausiomis rinkos sąlygomis, kai 
skirtumai gali greitai padidėti, taikant 
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procedūrą reikėtų užtikrinti visų lygių 
vadovybės dalyvavimą. Ši problemų 
sprendimo procedūra turėtų suteikti
galimybę vyresniajai vadovybei imtis 
skubių taisomųjų veiksmų;

procedūrą reikėtų užtikrinti visų lygių 
vadovybės dalyvavimą. Ši problemų 
sprendimo procedūra turėtų suteikti 
galimybę vyresniajai vadovybei imtis 
skubių taisomųjų veiksmų.
Per penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo visi PGTV PRF, kurie yra 
įsteigti, valdomi arba kurių investiciniai 
vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, 
turėtų būti pakeisti kintamos grynosios 
turto vertės PRF;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) pinigų rinkos fondui, kuris nėra PGTV 
PRF, teikiama išorės parama, kuria 
siekiama užtikrinti PRF likvidumą arba 
stabilumą arba kuri de facto turi tokį 
poveikį, padidina riziką, kad užkratas gali 
išplisti iš PRF sektoriaus į visą finansų 
sektorių. Tokią paramą teikiančios 
trečiosios šalys suinteresuotos ją teikti, nes 
turi ekonominių interesų, susijusių su PRF 
valdančia valdymo įmone, arba nori 
išvengti žalos savo reputacijai tuo atveju, 
jei jų vardas būtų siejamas su PRF 
žlugimu. Šios trečiosios šalys aiškiai 
neįsipareigoja suteikti ar garantuoti 
paramą, todėl neaišku, ar tokia parama 
tikrai bus suteikta, kai pinigų rinkos fondui 
jos prireiks. Šiomis aplinkybėmis dėl 
diskrecinio rėmėjų paramos pobūdžio 
padidėja netikrumas rinkos dalyviams dėl 
to, kas padengs PRF nuostolius, kai fondas 
jų turės. Dėl šio netikrumo tikėtina, kad 
PRF taps dar mažiau apsaugoti nuo 
masinio investicijų atsiėmimo atvejų 
finansinio nestabilumo laikotarpiu, kai 
pasireiškia didžiausia platesnio pobūdžio 

(47) pinigų rinkos fondui, kuris nėra PGTV 
PRF, teikiama išorės parama, kuria 
siekiama užtikrinti PRF likvidumą arba 
stabilumą arba kuri de facto turi tokį 
poveikį, padidina riziką, kad užkratas gali 
išplisti iš PRF sektoriaus į visą finansų 
sektorių. Tokią paramą teikiančios 
trečiosios šalys suinteresuotos ją teikti, nes 
turi ekonominių interesų, susijusių su PRF 
valdančia valdymo įmone, arba nori 
išvengti žalos savo reputacijai tuo atveju, 
jei jų vardas būtų siejamas su PRF 
žlugimu. Šios trečiosios šalys aiškiai 
neįsipareigoja suteikti ar garantuoti 
paramą, todėl neaišku, ar tokia parama 
tikrai bus suteikta, kai pinigų rinkos fondui 
jos prireiks. Šiomis aplinkybėmis dėl 
diskrecinio rėmėjų paramos pobūdžio 
padidėja netikrumas rinkos dalyviams dėl 
to, kas padengs PRF nuostolius, kai fondas 
jų turės. Dėl šio netikrumo tikėtina, kad 
PRF taps dar mažiau apsaugoti nuo 
masinio investicijų atsiėmimo atvejų 
finansinio nestabilumo laikotarpiu, kai 
pasireiškia didžiausia platesnio pobūdžio 
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finansinė rizika ir kai kyla susirūpinimas 
dėl rėmėjų patikimumo ir jų gebėjimo 
teikti paramą susijusiems PRF. Dėl šių 
priežasčių PRF neturėtų būti priklausomi 
nuo išorės paramos, kad išlaikytų 
likvidumą ir savo investicinio vieneto ar 
akcijos GTV stabilumą, nebent PRF 
kompetentinga institucija aiškiai leido 
teikti išorės paramą, kad būtų užtikrintas 
finansų rinkų stabilumas;

finansinė rizika ir kai kyla susirūpinimas 
dėl rėmėjų patikimumo ir jų gebėjimo 
teikti paramą susijusiems PRF. Dėl šių 
priežasčių PRF neturėtų būti priklausomi 
nuo išorės paramos, kad išlaikytų 
likvidumą ir savo investicinio vieneto ar 
akcijos GTV stabilumą, nebent PRF 
kompetentinga institucija aiškiai leido 
teikti išorės paramą, kad būtų užtikrintas 
finansų rinkų stabilumas.

Kad nebūtų rizikuojama mokesčių 
mokėtojų pinigais, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jokia valstybės, regioninė 
ar vietos valdžios institucija neteiktų 
išorės paramos.
Atsižvelgdama į tai, EVPRI iki 2015 m. 
liepos 31 d. turėtų parengti išsamias 
gaires, kuriose būtų nurodyta:
- maksimali suma, kurią rėmėjai gali 
skirti, ir taikomos sąlygos;
- pagal šį reglamentą teikiamos finansinės 
paramos ypatybės;
- maksimalus finansinės paramos 
laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) PRF kompetentinga institucija turėtų 
nuolat tikrinti, ar PRF sugeba laikytis šio 
reglamento. Kadangi kompetentingoms 
institucijoms jau suteikti platūs įgaliojimai 
pagal direktyvas 2009/65/EB ir 
2011/61/ES, tuos įgaliojimus būtina 
išplėsti, kad jais būtų galima naudotis 
taikant naująsias bendras PRF taisykles.
KIPVPS arba AIF kompetentingos 
institucijos taip pat turėtų tikrinti, ar visi 

(50) PRF kompetentinga institucija ir 
EVPRI, kai PRF viršija ribą, pagal šį 
reglamentą turėtų nuolat tikrinti, ar PRF 
sugeba laikytis šio reglamento. Kadangi 
kompetentingoms institucijoms jau suteikti 
platūs įgaliojimai pagal direktyvas 
2009/65/EB ir 2011/61/ES, tuos 
įgaliojimus būtina išplėsti, kad jais būtų 
galima naudotis taikant naująsias bendras 
PRF taisykles. KIPVPS arba AIF 
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šio reglamento įsigaliojimo metu 
veikiantys kolektyvinio investavimo 
subjektai, kuriems būdingos PRF savybės, 
laikosi reikalavimų;

kompetentingos institucijos taip pat turėtų 
tikrinti, ar visi šio reglamento įsigaliojimo 
metu veikiantys kolektyvinio investavimo 
subjektai, kuriems būdingos PRF savybės, 
laikosi reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų 
priimti deleguotuosius aktus dėl vidinio 
vertinimo procedūros. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais;

(51) Siekiant … , pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai
priimti teisės aktus dėl vidinio vertinimo.
Komisija tą deleguotąjį aktą turėtų priimti 
iki 2015 m. liepos 31 d. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Komisija taip pat turėtų būti įgaliota 
įgyvendinimo aktais priimti techninius 
įgyvendinimo standartus pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 291 
straipsnį ir Reglamento (ES) 
Nr. 1095/20107 15 straipsnį. EVPRI turėtų 
būti pavesta parengti ir Komisijai pateikti 
techninių įgyvendinimo standartų projektus 
dėl ataskaitos šablono, kuriame 
kompetentingoms institucijoms pateikiama 

(52) Komisija taip pat turėtų būti įgaliota
iki 2015 m. liepos 31 d. įgyvendinimo 
aktais priimti techninius įgyvendinimo 
standartus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 291 straipsnį ir Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
Nr. 1095/20107 15 straipsnį. EVPRI turėtų 
būti pavesta parengti ir Komisijai pateikti 
techninių įgyvendinimo standartų projektus 
dėl ataskaitos šablono, kuriame 
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informacija apie PRF; kompetentingoms institucijoms pateikiama 
informacija apie PRF;

__________________ __________________
7 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies 
keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB
bei panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija), iš dalies 
keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir
panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) EVPRI turėtų turėti galimybę pagal šį 
reglamentą naudotis visais įgaliojimais, 
kurie jai suteikti pagal direktyvas 
2009/65/EB ir 2011/61/ES. Jai taip pat 
pavedama parengti reguliavimo ir 
įgyvendinimo techninių standartų 
projektus;

(53) EVPRI turėtų turėti galimybę pagal šį 
reglamentą naudotis visais įgaliojimais, 
kurie jai suteikti pagal direktyvas 
2009/65/EB ir 2011/61/ES. Jai taip pat iki 
2015 m. liepos 31 d. pavedama parengti 
reguliavimo ir įgyvendinimo techninių 
standartų projektus;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šio reglamento taikymo 
srityje nenustato jokių papildomų 
reikalavimų.

2. Valstybės narės šio reglamento taikymo 
srityje nenustato jokių papildomų 
reikalavimų.

Valstybės narės, kuriose gali būti siūlomi 
PGTV PRF, taiko V skyrių.
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Or. en

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) mažmeniniai investuotojai yra:
i) mažmeniniai klientai, kaip apibrėžta 
[naujojoje FPRD]10a;
ii) klientai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/92/EB10b;
_________
10a [naujoji FPRD].
10b2002 m. gruodžio 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyva 
2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo 
(OL L 9, 2003 1 15, p. 3).

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kolektyvinio investavimo subjektas gali 
būti įsteigtas, valdomas kaip PRF arba jo 
investiciniai vienetai ar akcijos platinami 
Sąjungoje kaip PRF investiciniai vienetai 
ar akcijos tik jei jam suteiktas veiklos 
leidimas pagal šį reglamentą.

Kolektyvinio investavimo subjektas gali 
būti įsteigtas, valdomas kaip PRF arba jo 
investiciniai vienetai ar akcijos platinami 
Sąjungoje kaip PRF investiciniai vienetai 
ar akcijos tik jei jam suteiktas veiklos 
leidimas pagal šį reglamentą.

PRF arba PRF valdytojas gali būti 
įsisteigęs trečiojoje valstybėje, jei tai nėra 
valstybė:
- kurioje netaikomi jokie mokesčiai arba 
jie yra tik simboliniai,,
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- kurioje trūksta veiksmingo keitimosi 
informacija su užsienio šalių mokesčių 
institucijomis,
- kurios teisinės, teisminės arba 
administracinės nuostatos yra 
neskaidrios, 
- kurioje netaikomas faktinio buvimo 
vietoje reikalavimas arba
- kuri veikia kaip lengvatinių mokesčių 
centras.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Alternatyvaus investavimo fondui PRF 
veiklos leidimas suteikiamas tik tuomet, jei 
jo kompetentinga institucija patvirtino 
AIFV, kuriam suteiktas leidimas pagal 
Direktyvą 2011/61/ES, prašymą leisti 
valdyti AIF, fondo taisykles ir pasirinktą 
depozitoriumą.

1. Alternatyvaus investavimo fondui PRF 
veiklos leidimas suteikiamas tik tuomet, jei 
jo kompetentinga institucija patvirtino 
AIFV, kuriam suteiktas leidimas pagal 
Direktyvą 2011/61/ES, prašymą leisti 
valdyti AIF, fondo taisykles ir pasirinktą 
depozitoriumą.

AIF tipo PRF arba AIF tipo PRF 
valdytojas gali būti įsisteigęs trečiojoje 
valstybėje, jei tai nėra valstybė:
- kurioje netaikomi jokie mokesčiai arba 
jie yra tik simboliniai,,
- kurioje trūksta veiksmingo keitimosi 
informacija su užsienio šalių mokesčių 
institucijomis,
- kurios teisinės, teisminės arba 
administracinės nuostatos yra 
neskaidrios, 
- kurioje netaikomas faktinio buvimo 
vietoje reikalavimas,
- kuri veikia kaip lengvatinių mokesčių 
centras.
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Or. en

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kitų PRF vienetus ar akcijas.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI pateikia Komisijai pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninių
reguliavimo standartų projektus iki […].

Pirmoje pastraipoje nurodytą techninių 
standartų projektą EVPRI Komisijai 
pateikia iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRF gali investuoti į išvestinę finansinę 
priemonę, jeigu ja prekiaujama Direktyvos 
2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b arba 
c punktuose nurodytoje reguliuojamoje 
rinkoje arba jeigu ja prekiaujama ne 
biržoje ir jeigu bet kuriuo atveju 
įvykdomos visos šios sąlygos:

PRF gali investuoti į išvestinę finansinę 
priemonę, jeigu ja prekiaujama Direktyvos 
2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b arba 
c punktuose nurodytoje reguliuojamoje 
rinkoje arba organizuotoje prekybos 
vietoje, kaip apibrėžta [naujojoje FPRD]:

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kai Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos (EVPRI) įregistruota kredito 
reitingų agentūra suteikia kredito reitingą 
pinigų rinkos priemonių emitentui, reitingo 
sumažinimas iki žemesnio už du 
aukščiausius tos agentūros naudojamus 
trumpalaikius kredito reitingus, taikant c 
punktą, laikomas reikšmingu pokyčiu ir 
valdytojas turi pradėti naujo reitingo 
suteikimo procedūrą;

d) kai Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos (EVPRI) įregistruota kredito 
reitingų agentūra suteikia kredito reitingą 
pinigų rinkos priemonių emitentui, reitingo 
sumažinimas iki žemesnio už du 
aukščiausius tos agentūros naudojamus 
trumpalaikius kredito reitingus, taikant c 
punktą, laikomas reikšmingu pokyčiu ir 
valdytojas turi pradėti pinigų rinkos 
priemonės kredito kokybės naujo reitingo 
suteikimo procedūrą, kad būtų 
užtikrinama jos aukšta kokybė;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma:

EVPRI iki 2015 m. liepos 31 d. parengia 
techninių reguliavimo standartų 
projektus, kuriuose nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 2 dalyje nustatytos 3. Nepaisant 2 dalyje nustatytos 
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individualios ribos, jei dėl to standartinio 
PRF investicija į vieną subjektą neviršytų 
15 % jo turto, standartinis PRF gali derinti 
bet kurias iš šių priemonių:

individualios ribos ir taikant nuo 
14 straipsnio nukrypti leidžiančią 
nuostatą, jei dėl to standartinio PRF 
investicija į vieną subjektą neviršytų 15 % 
jo turto, standartinis PRF gali derinti bet 
kurias iš šių priemonių:

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRF arba PRF valdytojas negali prašyti 
kredito reitingų agentūros suteikti PRF 
reitingą arba to reitingo finansuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. EVPRI paskelbia gaires, kad nustatytų 
bendrus testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis scenarijų pamatinius 
parametrus, kuriuos reikia įtraukti į 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nustatytus 
veiksnius. Gairės atnaujinamos bent 
kasmet, atsižvelgiant į naujausius pokyčius 
rinkoje.

7. EVPRI iki 2015 m. liepos 31 d.
paskelbia gaires, kad nustatytų bendrus 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
scenarijų pamatinius parametrus, kuriuos 
reikia įtraukti į testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, atsižvelgiant 
į 1 dalyje nustatytus veiksnius. Gairės 
atnaujinamos bent kasmet, atsižvelgiant į 
naujausius pokyčius rinkoje.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Be 2 ir 3 dalyse nurodyto vertinimo 
rinkos kainomis metodo ir 4 dalyje 
nurodyto vertinimo pagal modelį metodo, 
PGTV PRF turtas taip pat gali būti 
vertinamas taikant amortizuotos savikainos 
metodą.

5. Be 2 ir 3 dalyse nurodyto vertinimo 
rinkos kainomis metodo ir 4 dalyje 
nurodyto vertinimo pagal modelį metodo, 
PGTV PRF turtas taip pat gali būti 
vertinamas taikant amortizuotos savikainos 
metodą.

Amortizuotos savikainos apskaitos 
metodas turi būti taikomas tik tais 
atvejais, kai manoma, kad jis padeda 
tinkamai nustatyti apytikrę priemonės 
kainą.
Kadangi ilgos trukmės bazinio turto 
atveju didėja neteisingos kainodaros 
rizika, amortizaciją leidžiama naudoti tik 
žemo likutinio termino priemonėms ir kai 
šios priemonės nėra jautrios jokiems 
rinkos veiksniams. 90 dienų likutinis 
terminas laikomas maksimaliu.
Turi būti nustatytos reikšmingumo ribos 
ir problemų sprendimo procedūros 
siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
skubiai imtis taisomųjų veiksmų, kai 
amortizuota savikaina nebesuteikia 
patikimo priemonių kainos suderinimo: 
bendro portfelio lygmeniu 10 bazinių 
punktų riba laikoma tinkama.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 a straipsnis
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PGTV PRF nesiūlomi mažmeniniams 
investuotojams.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas PGTV PRF suformuoja ir 
palaiko GTV rezervą, kurio dydis visuomet 
siekia bent 3 % bendros PGTV PRF turto 
vertės. Bendra PGTV PRF turto vertė 
apskaičiuojama kaip kiekvieno PRF turto 
vieneto verčių, nustatytų pagal 26 
straipsnio 3 arba 4 dalį, suma.

Kiekvienas PGTV PRF iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. suformuoja ir palaiko GTV 
rezervą, kurio dydis visuomet siekia bent 
3 % bendros PGTV PRF turto vertės.
Bendra PGTV PRF turto vertė 
apskaičiuojama kaip kiekvieno PRF turto 
vieneto verčių, nustatytų pagal 26 
straipsnio 3 arba 4 dalį, suma.
Iki [OL: įrašyti datą: penkeri metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo] visi PGTV 
PRF, kurie yra įsteigti, valdomi arba 
kurių investiciniai vienetai ar akcijos 
platinami Sąjungoje, pakeičiami KGTV 
PRF;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apie visus atvejus, kai GTV rezervo 
suma tampa mažesnė už 3 % dydį, 
nedelsiant pranešama PGTV PRF 
kompetentingai institucijai.

1. Apie visus atvejus, kai GTV rezervo 
suma tampa mažesnė už 3 % dydį ir kai 
esama būtinų dokumentų, įrodančių 
rezervo egzistavimą, nedelsiant pranešama 
PGTV PRF ir EVPRI kompetentingai 
institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išorės parama yra tiesioginė arba 
netiesioginė trečiosios šalies teikiama 
parama, kuri yra skirta PRF likvidumui 
garantuoti arba PRF investicinio vieneto ar 
akcijos GTV stabilizuoti arba kuri faktiškai 
turėtų tokį poveikį.

Išorės parama yra tiesioginė arba 
netiesioginė trečiosios šalies teikiama 
parama, kuri yra skirta PRF likvidumui 
garantuoti arba PRF investicinio vieneto ar 
akcijos GTV stabilizuoti arba kuri faktiškai 
turėtų tokį poveikį. Jokia valstybės, 
regioninė ar vietos valdžios institucija 
neteikia išorės paramos.

Or. en

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c a) Jokia valstybės, regioninė ar vietos 
valdžios institucija neteikia išorės 
paramos.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
EVPRI gairės

EVPRI iki 2015 m. liepos 31 d. parengia 
išsamias finansinės paramos gaires, 
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kuriose nurodo:
- maksimalią sumą, kurią rėmėjai gali 
suteikti, ir taikomas sąlygas;
- finansinės paramos ypatybes;
- finansinės paramos laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PGTV PRF visuose savo paties ar savo 
valdytojo parengtuose išorės ar vidaus 
dokumentuose, ataskaitose, pareiškimuose, 
skelbimuose, laiškuose ar bet kokioje 
kitoje rašytinėje medžiagoje, kuri yra skirta 
arba kurią ketinama platinti galimiems 
investuotojams, investicinių vienetų 
turėtojams, akcininkams ar PRF arba jo 
valdytojo kompetentingoms institucijoms, 
aiškiai nurodo, kad jis yra PGTV PRF.

PGTV PRF visuose savo paties ar savo 
valdytojo parengtuose išorės ar vidaus 
dokumentuose, ataskaitose, pareiškimuose, 
skelbimuose, laiškuose ar bet kokioje 
kitoje rašytinėje medžiagoje, kuri yra skirta 
arba kurią ketinama platinti galimiems 
investuotojams, investicinių vienetų 
turėtojams, akcininkams ar PRF arba jo 
valdytojo kompetentingoms institucijoms, 
aiškiai nurodo, kad jis yra PGTV PRF.

Investuotojui paprašius PGTV PRF 
nurodo grynojo turto vertę.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. PRF taiko skaidrią atlyginimų 
politiką. Atitinkamai PRF nustato ir taiko 
atlyginimų politiką ir praktiką, kurios 
derėtų su patikimu ir veiksmingu rizikos 
valdymu bei jį skatintų ir kuriomis nebūtų 
skatinamas su jų valdomų PRF rizikos 
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pobūdžiu, taisyklėmis ar steigimo 
dokumentais nesuderinamas rizikos 
prisiėmimas.
2. Pagal tą atlyginimų politiką ir praktiką 
numatomi fiksuotosios ir kintamosios 
darbo užmokesčio dalių ir savo nuožiūra 
planuojamų išmokėti pensijų dydžiai.
3. Atlyginimų politika ir praktika 
taikomos tų kategorijų darbuotojams, 
įskaitant fondo ar subfondo lygmens 
darbuotojus ir kitus personalo narius, ar 
jie būtų laikini darbuotojai, ar 
sutartininkai (bet jais neapsiribojant), 
kurie yra:
a) fondų valdytojai;
b) kiti asmenys (ne fondų valdytojai), 
priimantys investavimo sprendimus, 
darančius poveikį fondo rizikos pozicijai;
c) kiti asmenys (ne fondų valdytojai), 
turintys galios paveikti darbuotojus, 
įskaitant investavimo politikos patarėjus ir 
analitikus;
d) vyresnieji vadovai, už riziką atsakingi 
darbuotojai ir kontrolės funkcijas 
atliekantys darbuotojai; bei
e) visi kiti darbuotojai ir personalas, 
įskaitant laikinus darbuotojus ir 
sutartininkus (bet jais neapsiribojant), 
kurių gaunamo atlyginimo dydis siekia 
vyresniųjų vadovų ir už sprendimų 
priėmimą atsakingų darbuotojų 
atlyginimų dydį, kurių profesinė veikla 
turi esminį poveikį valdymo įmonių arba 
jų valdomų PRF rizikos pobūdžiui.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. PRF valdytojas bent kas ketvirtį PRF 
kompetentingai institucijai teikia 
informaciją apie kiekvieną valdomą PRF.
Gavęs prašymą valdytojas taip pat teikia 
informaciją valdytojo kompetentingai 
institucijai, jei ji skiriasi nuo PRF 
kompetentingos institucijos.

1. PRF valdytojas bent kas ketvirtį PRF 
kompetentingai institucijai teikia 
informaciją apie kiekvieną valdomą PRF.
Valdytojas taip pat teikia informaciją 
valdytojo kompetentingai institucijai, jei ji 
skiriasi nuo PRF kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos nuolat 
prižiūri, kaip laikomasi šio reglamento.

1. PRF, kurie valdo didesnį kaip 10 mlrd. 
eurų turtą, remdamasi šiuo reglamentu
nuolat prižiūri EVPRI.

Kitus fondus nuolat prižiūri 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. PRF kompetentinga institucija yra 
atsakinga už fondo taisyklėse ar steigimo 
dokumentuose nustatytų įpareigojimų ir 
prospekte nustatytų įpareigojimų, 
atitinkančių šį reglamentą, vykdymo 
priežiūrą.

3. EVPRI ir PRF kompetentinga 
institucija, atsižvelgiant į tai, kokio tipo 
PRF jos yra įpareigotos prižiūrėti, yra 
atsakingos už fondo taisyklėse ar steigimo 
dokumentuose nustatytų įpareigojimų ir 
prospekte nustatytų įpareigojimų, 
atitinkančių šį reglamentą, vykdymo 
priežiūrą.
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Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdytojo kompetentinga institucija yra 
atsakinga už valdytojo procedūrų ir 
veiklos organizavimo tinkamumo 
priežiūrą, kad PRF valdytojas galėtų 
laikytis su visų jo valdomų PRF steigimu ir 
veikla susijusių įpareigojimų ir taisyklių.

4. EVPRI ir valdytojo kompetentinga 
institucija, atsižvelgiant į tai, kokio tipo 
PRF jos yra įpareigotos prižiūrėti, yra 
atsakingos už valdytojo procedūrų ir 
veiklos organizavimo tinkamumo 
priežiūrą, kad PRF valdytojas galėtų 
laikytis su visų jo valdomų PRF steigimu ir 
veikla susijusių įpareigojimų ir taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos vykdo 
KIPVPS arba AIF, kurie yra įsteigti arba 
kurių investiciniai vienetai ar akcijos 
platinami jų teritorijoje, stebėseną 
siekdamos patikrinti, ar jie nenaudoja PRF 
pavadinimo arba neleidžia suprasti, kad jie 
yra PRF, tais atvejais, kai jie nesilaiko šio 
reglamento.

5. EVPRI ir kompetentingos institucijos, 
atsižvelgiant į tai, kokio tipo PRF jos yra 
įpareigotos prižiūrėti, vykdo KIPVPS arba 
AIF, kurie yra įsteigti arba kurių 
investiciniai vienetai ar akcijos platinami jų 
teritorijoje, stebėseną siekdamos patikrinti, 
ar jie nenaudoja PRF pavadinimo arba 
neleidžia suprasti, kad jie yra PRF, tais 
atvejais, kai jie nesilaiko šio reglamento.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos turi visus 
priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų 
funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

1. EVPRI ir kompetentingos institucijos, 
atsižvelgiant į tai, kokio tipo PRF jos yra 
įpareigotos prižiūrėti, turi visus priežiūros 
ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų 
funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 30 straipsnio 1 dalies 
pirmo sakinio, esamas KIPVPS arba AIF, 
kuris atitinka PGTV PRF apibrėžties 
kriterijus, nustatytus 2 straipsnio 10 
punkte, suformuoja GTV rezervą, kurį 
sudaro bent:

Išbraukta.

a) 1 % bendros PGTV PRF turto vertės 
per metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo;
b) 2 % bendros PGTV PRF turto vertės 
per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo;
c) 3 % bendros PGTV PRF turto vertės 
per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant šio straipsnio 3 dalį, nuoroda į 
3 % dydį 33 ir 34 straipsniuose 
suprantama kaip nuoroda į GTV rezervo 
sumas, nurodytas atitinkamai 3 dalies a, b 
ir c punktuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 13 ir 19 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 13 ir 19 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Vėliausiai 2015 m. 
liepos 31 d. Komisija priima 
deleguotuosius aktus, kaip nurodyta 13 ir 
19 straipsniuose.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Šešėlinė bankų sistema yra kredito tarpininkų sistema, kurią sudaro įprastai bankų sistemai 
nepriklausančios įmonės ir kurių veikla skiriasi nuo bankų vykdomos veiklos. Šešėliniai 
bankai nereglamentuojami kaip bankai, tačiau jie vykdo panašią į bankų veiklą. Finansinio 
stabilumo taryba (FST) apytikriai įvertino, kad pasaulinės šešėlinės bankų sistemos dydis 
2011 m. buvo apie 51 trln. eurų. Tai sudaro 25–30 proc. visos finansų sistemos ir pusę bankų 
turto. Todėl šešėlinė bankų sistema turi didžiulę sisteminę svarbą Europos finansų sistemai.

PRF turėtų būti laikomi svarbiais šešėlinės bankų sistemos subjektais.

Pinigų rinkos fondas yra savitarpio fondas, investuojantis į trumpalaikes skolos priemones, 
pvz., bankų, vyriausybių ar korporacijų išleistas pinigų rinkos priemones. Pinigų rinkos 
priemonės tradiciškai apima iždo vekselius, komercinius vekselius arba indėlių sertifikatus.

Dėl sisteminių tarpusavio ryšių, kuriais pinigų rinkos fondai (PRF) susiję su bankų sektoriumi 
ir su įmonių bei valdžios sektoriaus finansais, Finansinio stabilumo taryba (FST), Tarptautinė 
vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO), Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV), Europos Komisija (EK) ir Europos Parlamentas (EP) juos laiko svarbiais subjektais, 
veikiančiais kaip šešėliniai bankai.

Kaip Europos Parlamentas pabrėžė savo 2012 m. lapkričio 20 d. pateiktame pranešime dėl 
šešėlinės bankininkystės, PRF skubos tvarka turėtų būti taikomos priemonės, kurių reikia 
siekiant sumažinti specifinę investicijų atsiėmimo riziką ir padaryti finansų sistemą stabilesnę.

PRF vaidmuo ir svarba

PRF yra svarbus finansų įstaigų, bendrovių ir vyriausybių trumpalaikio finansavimo šaltinis. 
Europoje apie 22 proc. trumpalaikių skolos vertybinių popierių, kuriuos išleidžia vyriausybės 
arba įmonių sektorius, priklauso pinigų rinkos fondams. Jiems taip pat priklauso 38 proc. 
bankų sektoriaus išleistų trumpalaikių skolos vertybinių popierių. Iš viso PRF valdo apie 
1 trln. eurų portfelio turtą ES.

PRF atliko svarbų vaidmenį per 2007–2008 m. finansų krizę.
Europoje daugelis vadinamųjų „patobulintų pinigų rinkos fondų“ pajuto antrinės būsto 
paskolų hipotekos rinkos žlugimo JAV 2007 m. vasarą padarinius ir turėjo arba būti paremti 
bankų rėmėjų, arba sustabdyti darbą. Palyginant galima pasakyti, kad JAV patyrė daug 
didesnę krizę, kai žlugo vienas iš pirmaujančių fondų „Reserve Primary Fund“: pvz., 
nesugebėjo išlaikyti vieno JAV dolerio grynojo turto vertės bankrutavus bankui „Lehman 
Brothers“. Šis įvykis sukėlė masinį investicijų atsiėmimą iš PRF (per kelias dienas atsiimta 
apie 310 mlrd. JAV dolerių – apie 10 proc. viso valdomo turto) ir sutrikdė komercinių 
popierių (KP) rinką bei privertė įsikišti JAV valdžios institucijas, įskaitant tai, kad buvo 
sukurtos dvi likvidumo priemonės ir pratęsta indėlių garantija (ESRV 2012 m. dokumentas 
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dėl PRF).

Per krizę gavęs tokį svarbų vaidmenį, PRF paragino abiejose Atlanto pusėse esančius 
reguliuotojus nuodugniai persvarstyti jiems taikomą reguliavimo sistemą. Europoje naujos 
gairės buvo priimtos 2010 m., jose nustatyti griežti standartai, reglamentuojantys kredito 
kokybę, pagrindinių vertybinių popierių terminą ir geresnį informacijos atskleidimą 
investuotojams. Nors manoma, kad šios iniciatyvos gerokai patobulino PRF reglamentą, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir tarptautiniu lygmeniu vis dar vyksta diskusijos, kaip 
sumažinti su PRF susijusią sisteminę riziką ir, visų pirma, jų pažeidžiamumą masinio 
investicijų atsiėmimo atveju. 

 Todėl pranešėjas laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į PRF sisteminę svarbą ir į tai, jog per 
finansų krizę jie atliko didžiulį vaidmenį, reikia palankiai vertinti EK teisės akto projektą dėl 
PRF sektoriaus reglamentavimo.

EK pasiūlymas ir pranešėjo siūlymai

Atsižvelgiant į struktūrinį pažeidžiamumą ir į tai, kad investuotojai dažnai laiko į PRF padėtus 
pinigus garantuota investicija, reikia sukurti griežtą reguliavimo sistemą, kad būtų galima 
atlikti likvidumo ir termino pakeitimus ir padaryti PRF stabilesnius nesukeliant pavojaus 
svarbiam jų, kaip trumpalaikių realiosios ekonomikos finansuotojų, vaidmeniui. EK 
pasiūlymu griežtinami likvidumo, diversifikacijos ir koncentracijos reikalavimai, taip pat jie 
tampa skaidresni ir stabilesni.

Pranešėjas palankiai vertina šiuos veiksmus, bet, jo nuomone, šiose srityse reikėtų siekti 
geresnių rezultatų.

Pirma, kad būtų galima kuo veiksmingiau susidoroti su galimo masiško investicijų atsiėmimo 
sukeltomis problemomis ir padaryti finansų sistemą stabilesnę, reikia nustatyti papildomas 
priemones dėl PGTV fondų. Kaip nurodyta EP pranešime dėl šešėlinės bankininkystės, 
pranešėjas mano, kad PRF, siūlantiems stabilią grynąją turto vertę, turėtų būti taikomos 
priemonės, specialiai sukurtos siekiant sumažinti konkrečią su stabilia grynąja turto verte 
susijusią riziką, o sąnaudos, susijusios su šia rizika, turėtų būti įtrauktos į apskaitą. Pranešėjo 
nuomone, sąnaudų įtraukimas į apskaitą gali būti geriausiai organizuojamas nustatant 3 proc. 
rezervą, kuris turi būti sudarytas iki 2014 m. pabaigos. Iki 2019 m. pabaigos visi PGTV 
fondai turi būti pakeisti KGTV fondais, kadangi dėl tokio pakeitimo PRF taptų skaidresni 
realiosios valdomo turto vertės požiūriu, todėl sumažėtų masinio investicijų atsiėmimo rizika.

Be to, turėdamas omenyje tai, kad mokesčių rojai labai kenkia tarptautinei ekonomikai, ir tai, 
kad kova su jais yra itin svarbus tarptautinės darbotvarkės punktas, dėl kurio buvo diskutuota 
2013 m. rugsėjo mėn. Sankt Peterburge vykusiame G20 susitikime ir 2013 m. vasario mėn. 
G20 valstybių finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų susitikime, taip pat tai, kad šią 
problemą pripažino Europos Parlamentas 2013 m. gegužės mėn. ataskaitoje dėl kovos su 
mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais, kad didžioji dalis šešėlinės 
bankininkystės veiklos vykdoma ir dauguma šešėlinių įmonių veikia mokesčių rojuose, 
pranešėjas yra įsitikinęs, kad reikia priimti priemones, užtikrinančias, kad mokesčių rojuose 
PRF nebūtų steigiami.
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Pranešėjas taip pat laikosi nuomonės, kad reikalavimus atitinkantis turtas, į kurį gali 
investuoti PRF, turėtų iki nustatyto lygio apimti kitų PRF dalis, jei laikomasi tų pačių griežtų 
sąlygų.

Pranešėjas palankiai vertina kitas EK pasiūlytas priemones, kurias taikant būtų didinamas 
skaidrumas, tačiau mano, kad šis skaidrumo reikalavimas dar galėtų būti taikomas PRF 
darbuotojų atlyginimų politikai ir praktikai. Be to, PGTV fondai bet kuriuo metu turėtų galėti 
investuotojams pateikti jų vienetų grynąją turto vertę.

Siekiant gauti patikimą informaciją apie PRF turto vertę ir apie prisiimtos rizikos politiką, 
būtų tikslinga pasinaudoti pripažintos reitingų agentūros pateiktu reitingu. Nors pranešėjas 
nepritaria bet kokiam mechaniniam kliovimuisi išorės reitingais, jis nepalankiai vertina 
siūlymą uždrausti PRF prašyti EVPRI pripažintos kredito reitingų agentūros suteikti reitingą 
arba tą reitingą finansuoti, jei laikomasi visų KRA reglamento nuostatų.  Atsižvelgiant į tai, 
itin svarbu, kad vidaus vertinimo metodika būtų patikima, įgyvendinama ir nevaržoma galimų 
interesų konfliktų.

Kad būtų galima įvertinti produktus, į kuriuos investavo PRF, itin svarbu taikyti tvirtą ir 
patikimą vertinimo metodiką. Todėl pranešėjas mano, kad amortizuotos savikainos modelis, 
kurį taiko PGTV, yra tinkamas, jei laikomasi išsamesnių sąlygų; visų pirma maksimalus 
likutinis terminas turėtų būti ne didesnis kaip 90 dienų, o kai amortizuotos savikainos metodas 
nebesuteikia patikimo priemonių kainos suderinimo, reikėtų imtis taisomųjų veiksmų. 

Rėmėjų parama PGTV fondams turėtų būti naudojama tik siekiant surinkti kapitalo rezervą. 
Ypatingais atvejais KGTV fondai taip pat gali prašyti išorės paramos, bet jos neteiks jokia 
valstybės, regioninė ar vietos valdžios institucija.
Be to, reikia daugiau skaidrumo dėl maksimalios sumos, kurią KGTV fondui galima suteikti, 
maksimalaus laikotarpio ir būdo, kuriuo ši parama gali būti teikiama.
Todėl EVPRI parengs reikalingas išsamias gaires.

Atsižvelgdamas į daugelio PRF sisteminę svarbą ir į tai, kad sukūrus bankų sąjungos struktūrą 
ECB vykdys tiesioginę sisteminių bankų priežiūrą, pranešėjas mano, kad tiesioginę didžiausių 
sisteminių PRF priežiūrą turėtų vykdyti EVPRI, bendradarbiaudama su kompetentinga 
institucija.


