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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD), galiojanti nuo 2007 m. lapkričio mėn., yra 
vienas pagrindinių ES Finansinio reglamento ramsčių, todėl nuomonės referentas pripažįsta, 
kad reikia persvarstyti dabartinę FPRD (toliau – FPRD II) siekiant ištaisyti jos trūkumus.

Tačiau nuo to laiko įvyko du toliau paminėti pokyčiai ir paaiškėjo, kad reikia atlikti keletą 
pataisymų. Visų pirma, pavyzdžiui, atsiradus naujiems produktams finansų rinkos labai 
pasikeitė. Antra, 2008 m. finansų krizės ir jų padariniai parodė šių rinkų veikimo trūkumus ir 
nepakankamą skaidrumą, taip pat FPRD trūkumus sprendžiant šias problemas. Atsižvelgdama 
į įgytą patirtį, Europos Komisija siūlo persvarstyti FPRD. Pagrindiniai persvarstymo tikslai 
yra šie:

– siekti didesnio mažiau reguliuojamų rinkų skaidrumo ir priežiūros;
– sumažinti rinkos sutrikimo ir sisteminės rizikos pavojų;
– geriau apsaugoti investuotojus ir atkurti pasitikėjimą;
– mažinant nereikalingas dalyvių išlaidas padidinti finansų rinkų veiksmingumą;
– numatyti galimybę užtikrinti didesnį skaidrumą ir geresnį finansų rinkų reguliavimą.

Siūlomas naujas teisės aktas apima dvi skirtingas teisines priemones – direktyvą (FPRD) ir 
Finansinių priemonių rinkų reglamentą (toliau – FPRR), todėl juos abu reikėtų svarstyti kartu.
Pagrindinis siūlomo reglamento tikslas yra visose valstybėse narėse nustatyti vienodus 
reikalavimus, susijusius su prekybos duomenų atskleidimu visuomenei, pranešimu apie 
sandorius, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis organizuotos prekybos vietose, 
nediskriminuojant suteikiama prieiga prie tarpuskaitos sistemos ir galimybe prekiauti 
lyginamaisiais indeksais, taip pat su kompetentingoms institucijoms suteiktais su produktais 
susijusių intervencinių priemonių taikymo įgaliojimais.

Nuomonės referentas mano, kad Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 
nuomonėje daugiausia dėmesio galėtų būti skiriama siūlomo reglamento poveikiui 
nefinansinių įmonių sektoriui, pvz., biržos prekių sektoriui. Jis abejoja, ar siūlomame 
reglamente nustatyti reikalavimai yra proporcingi nefinansinėms įmonėms. Apskritai 
nuomonės referentas mano, kad nefinansinės įmonės, kaip antai biržos prekių sektoriaus 
įmonės, dėl jų pobūdžio neturėtų būti laikomos tradicinėmis finansų įstaigomis kaip, pvz., 
bankai. Dėl nefinansinių įmonių prekybos veiklos nekyla jokios sisteminės rizikos ir ši veikla 
yra labai svarbi įmonių verslui.

Todėl nuomonės referentas siūlo tolesniuose svarstymuose daugiau dėmesio skirti FPRR 
poveikiui nefinansinėms įmonėms ir vėlesniame etape prireikus pateikti atitinkamus 
pakeitimus. Pavyzdžiui, didmeninės energijos produktų rinkai jau taikomos Reglamente (ES) 
Nr. 1227/2011 (REMIT) dėl rinkos vientisumo nustatytos taisyklės, todėl būtų galima teigti, 
kad 24 straipsnyje nustatyta prekybos prievolė nebeturėtų būti taikoma didmeninės energijos 
produktams, kuriuos atitinkamai kontroliuoja kompetentingos priežiūros institucijos, kaip 
nustatyta REMIT reglamente.
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į valdomą
prekybos sistemą, viešai skelbia kainas ir 
komercinio susidomėjimo pavedimais dėl
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kuriomis 
leista prekiauti arba prekiaujama DPS ar 
OPS, tomis jų sistemoje skelbiamomis 
pavedimų kainomis arba kotiruotėmis
mastą. Šis reikalavimas taikomas ir 
informaciniams pranešimams apie 
susidomėjimą. Reguliuojamos rinkos ir 
DPS ar OPS valdančios investicinės 
įmonės ir rinkos operatoriai įprastomis 
prekybos valandomis nuolat viešai skelbia 
šią informaciją.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai, atsižvelgdami į naudojamą
prekybos sistemą, savo sistemose 
nurodytoms kotiruotėms ir pavedimams
viešai skelbia obligacijų ir struktūrizuotų 
finansinių produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir kurių prospektas 
paskelbtas, apyvartinių taršos leidimų ir 
išvestinių finansinių priemonių, kurioms 
taikomos 24 straipsnyje nurodytos 
prekybos prievolės, kainas ir komercinio 
susidomėjimo tomis kainomis mastą. Šis 
reikalavimas taikomas ir informaciniams 
pranešimams apie susidomėjimą.
Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai įprastomis prekybos 
valandomis nuolat viešai skelbia šią 
informaciją.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma ne 
finansų sandorio šalių atliekamiems 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kurie sumažina objektyviai 
pamatuojamą riziką, tiesiogiai susijusią 
su komercine veikla arba su šią sandorio 
šalį finansuojančiu verslu. 

Pagrindimas

Ne finansų įmonių naudojamos išvestinės finansinės priemonės yra pritaikytos lanksčiai ir 
veiksmingai apdrausti nuo vykdomam verslui kylančios rizikos. Pagal šį pakeitimą šiems 
sandoriams nebūtų taikomi skaidrumo reikalavimai, kadangi viešas šių pritaikytų sandorių 
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skelbimas gali kelti konfidencialumo problemų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kuriomis leista prekiauti arba 
prekiaujama DPS arba OPS, sandorių 
kainą, apimtį ir laiką. Naudodamiesi 
techninėmis galimybėmis reguliuojamos 
rinkos ir DPS ar OPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
visų tokių sandorių duomenis skelbia 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio 
sudarymo momento.

1. Reguliuojamos rinkos ir DPS ar OPS 
valdančios investicinės įmonės ir rinkos 
operatoriai viešai skelbia sudarytų 
obligacijų ir struktūrizuotų finansinių 
produktų, kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba kurių 
prospektas paskelbtas, apyvartinių taršos 
leidimų ir išvestinių finansinių priemonių, 
kurioms taikomos 24 straipsnyje 
nurodytos prekybos prievolės, sandorių 
kainą, apimtį ir laiką. Naudodamiesi 
techninėmis galimybėmis reguliuojamos 
rinkos ir DPS ar OPS valdančios 
investicinės įmonės ir rinkos operatoriai 
visų tokių sandorių duomenis skelbia 
praėjus kuo mažiau laiko nuo sandorio 
sudarymo momento.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma ne 
finansų sandorio šalių atliekamiems 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kurie sumažina objektyviai 
pamatuojamą riziką, tiesiogiai susijusią 
su komercine veikla arba su šią sandorio 
šalį finansuojančiu verslu. 

Pagrindimas

Ne finansų įmonių naudojamos išvestinės finansinės priemonės yra pritaikytos lanksčiai ir 
veiksmingai apdrausti nuo vykdomam verslui kylančios rizikos. Pagal šį pakeitimą šiems 
sandoriams nebūtų taikomi skaidrumo reikalavimai, kadangi viešas šių pritaikytų sandorių 
skelbimas gali kelti konfidencialumo problemų.

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurie tinkami tarpuskaitai 
arba kuriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama 
DPS ar OPS, kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

1. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys 
klientų pavedimus iš savo nuosavo 
finansinio turto, nustato obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms taikomos 
24 straipsnyje nurodytos prekybos 
prievolės, kotiruotes, kuriomis 
įsipareigojama sudaryti sandorį, jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:

Pagrindimas

Reikalavimas, kad finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš nuosavo 
finansinio turto, visiems klientams nurodytų tą pačią atitinkamos priemonės kainą, neleistų 
jiems diferencijuoti kainų atsižvelgiant į su sandorio šalimi susijusią riziką, kuri yra labai 
svarbi atliekant pritaikytų išvestinių priemonių sandorius su ne finansų įmonėmis. Taigi 
reikalavimas nustatyti kotiruotes turėtų būti taikomas tik toms išvestinėms priemonėms, kurios 
nėra pritaikytos individualiam klientui, yra pakankamai likvidžios ir todėl jomis turėtų būti 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma 
tokiems ne finansų sandorio šalių 
atliekamiems išvestinių finansinių 
priemonių sandoriams, kurie sumažina 
objektyviai pamatuojamą riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla arba su šią 
sandorio šalį finansuojančiu verslu. 
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Pagrindimas

Reikalavimas, kad finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš nuosavo 
finansinio turto, visiems klientams nurodytų tą pačią atitinkamos priemonės kainą, neleistų 
jiems diferencijuoti kainų atsižvelgiant į su sandorio šalimi susijusią riziką, kuri yra labai 
svarbi atliekant pritaikytų išvestinių priemonių sandorius su ne finansų įmonėmis. Taigi 
reikalavimas nustatyti kotiruotes turėtų būti taikomas tik toms išvestinėms priemonėms, kurios 
nėra pritaikytos individualiam klientui, yra pakankamai likvidžios ir todėl jomis turėtų būti 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurios tinkamos tarpuskaitai 
arba apie kurias pranešama sandorių 
duomenų saugykloms vadovaujantis 
Reglamento [ERIR] [6] straipsniu arba 
kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, 
sandorius, viešai skelbia tų sandorių apimtį 
ir kainą bei jų sudarymo laiką. Šis
informacija viešai skelbiama naudojant 
PSS.

1. Investicinės įmonės, kurios savo sąskaita 
arba klientų vardu sudaro obligacijų ir 
struktūrizuotų finansinių produktų, kuriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba 
kurių prospektas paskelbtas, apyvartinių 
taršos leidimų ir išvestinių finansinių 
priemonių, kurioms taikomos 
24 straipsnyje nurodytos prekybos 
prievolės, sandorius, viešai skelbia tų 
sandorių apimtį ir kainą bei jų sudarymo 
laiką. Ši informacija viešai skelbiama 
naudojant PSS.

Ši viešo skelbimo prievolė netaikoma 
tokiems ne finansų sandorio šalių 
atliekamiems išvestinių finansinių 
priemonių sandoriams, kurie sumažina 
objektyviai pamatuojamą riziką, tiesiogiai 
susijusią su komercine veikla arba su šią 
sandorio šalį finansuojančiu verslu. 
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Pagrindimas

Įmonių naudojamos išvestinės finansinės priemonės yra pritaikytos lanksčiai ir veiksmingai 
apdrausti nuo vykdomam verslui kylančios rizikos. Pagal šį pakeitimą šiems sandoriams 
nebūtų taikomi skaidrumo reikalavimai, kadangi viešas šių pritaikytų sandorių skelbimas gali 
kelti konfidencialumo problemų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prekybos prievolė netaikoma 
didmeniniams energijos produktams, 
kurie yra tinkamai kontroliuojami 
kompetentingų riziką ribojančios 
priežiūros institucijų, kaip apibrėžta
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2011/1227 
dėl didmeninės energijos rinkos 
vientisumo ir skaidrumo.

Pagrindimas

Finansinių priemonių rinkos reglamente (FPRR) nustatyta prekybos prievolės procedūra gali 
susiaurinti ERIR pripažintą taikymo sritį. Be to, jame neatsižvelgiama į didmeninėms 
energijos rinkoms pagal Reglamentą 2011/1227/EB dėl rinkos vientisumo nustatytas 
taisykles.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 

(a) siūlomais veiksmais siekiama pašalinti 
investuotojų apsaugai arba tvarkingam 
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finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui Sąjungoje iškilusią grėsmę;

finansų rinkų veikimui, ekonominei 
naudai ir vientisumui arba visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui Sąjungoje 
iškilusią grėsmę;

Pagrindimas

Ekonominė rinkų nauda, t. y. jų gebėjimas atskleisti kainas ir apdrausti nuo rizikos, kurios 
negalima išvengti, yra neabejotinai pagrindinė funkcija, kurią priežiūros institucijos turi 
išlaikyti vykdydamos savo veiklą. Tai turi būti jų (ir EVPRI) misijos dalis, kaip tai yra dalis 
misijos, kurią JAV atlieka Prekybos biržos prekių ateities sandoriais komisija (angl. CFTC).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
suteikiami neribotam laikui nuo 41 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos.

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kaip Europos 
Parlamentas arba Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)



PE486.103v02-00 10/11 AD\903581LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Asmenims, kurių pagrindinę veiklą 
sudaro savo sąskaita vykdomi biržos 
prekių ir (arba) biržos prekių išvestinių 
priemonių sandoriai, viso šio reglamento 
nuostatos taikomos tik nuo ... *. Kai 
asmenys, kurie savo sąskaita prekiauja 
biržos prekėmis ir (arba) biržos prekių 
išvestinėmis priemonėmis, priklauso 
grupei, kurios pagrindinis verslas yra 
investavimo paslaugų teikimas pagal 
Direktyvą 2004/39/EB arba 
bankininkystės paslaugų teikimas pagal 
Direktyvą 2000/12/EB, šis reglamentas 
taikomas pagal 2 dalį.
__________
* OL: Įrašyti datą: dveji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Ateityje FPRR bus taikomas anksčiau jo taikymo sričiai nepriklausiusiems naujiems rinkos 
dalyviams, kurių pirmą kartą bus prašoma laikytis jame išdėstytų sudėtingų reikalavimų ir 
atitinkamai persitvarkyti, o finansų įmonės turės laikytis tik papildomų reikalavimų. Taigi 
jiems atitinkamai reikės ilgesnių įgyvendinimo terminų. 
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Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Salvador Sedó i 
Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, 
Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henri 
Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, 
Françoise Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, 
Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej
Kukovič

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Indrek Tarand


