
AD\903603LT.doc PE486.104v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2011/0298(COD)

4.6.2012

NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių 
priemonių rinkų, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/39/EB (nauja redakcija)
(COM(2011) 0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Nuomonės referentas: Holger Krahmer



PE486.104v02-00 2/26 AD\903603LT.doc

LT

PA_Legam



AD\903603LT.doc 3/26 PE486.104v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo 2007 m. galiojanti Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD, 2004/39/EB) yra vienas 
svarbiausių ES finansų reguliavimo ramsčių ir, siekdamas pašalinti dabartinės FPRD 
trūkumus ir padidinti finansų rinkų skaidrumą ir reguliavimą, nuomonės referentas pripažįsta 
naujos dabartinės FPRD redakcijos (toliau – FPRD II) poreikį.

FPRD numatytos išimtys

Nuomonės referentas mano, kad kai kurios FPRD II pasiūlymo taikymo srities išimtys yra 
klaidingos arba nepakankamai aiškios, ir nurodė keletą pakeitimų, kuriais siūloma jas 
patikslinti.

Apskritai nuomonės referentas mano, kad nefinansinės įmonės, pvz., biržos prekių įmonės, 
dėl savo pobūdžio neturėtų būti visiškai reguliuojamos FPRD. Šis požiūris visiškai atitinka 
88 konstatuojamojoje dalyje aiškinamą Komisijos ketinimą užtikrinti, kad ši direktyva ir 
toliau nebūtų taikoma nefinansinių įmonių veiklai, pvz., rizikos valdymui gamybos ir kitose 
srityse, kaip pagalbinei priemonei. Šios nefinansinių įmonių prekybos veiklos rūšys nekelia 
jokios sisteminės rizikos ir yra pagrindinė sudedamoji įmonių verslo dalis.

Kiti paaiškinimai daugiausia susiję su kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar veikla yra 
pagalbinė pagrindinio įmonės verslo veikla. Pagrindiniai jų nustatymo principai neturėtų būti 
numatyti tik deleguotuosiuose aktuose ir šiuo nustatymu turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad 
veikla gali būti pagalbinė tik tada, kai ji susijusi su pagrindinės veiklos rizikos valdymu ir kai 
tos veiklos apimtis yra gerokai mažesnė nei pagrindinės veiklos.

Remiantis FPRD, jei nefinansinės įmonės laikomos finansų įmonėmis, jos turi įgyvendinti 
daug kainuojančius keliuose finansų reglamentuose numatytus įsipareigojimus. Pvz., nuo 
2014 m. joms bus taikoma visų jų standartizuotų nebiržinių išvestinių finansinių priemonių 
sandorių tarpuskaitos prievolė, kaip numatyta Europos rinkos infrastruktūros reglamente 
(angl. EMIR), arba pagal Direktyvą dėl kapitalo poreikio gali būti reikalaujama turėti kapitalo 
rezervą.

Todėl ir EMIR, ir Direktyva dėl kapitalo poreikio bus keliamos sąlygos įmonėms turėti 
didesnį kapitalo rezervą, skirtą reikalingai prekybos veiklai vykdyti, taip atimant iš įmonės 
galimybę investuoti. Be to, rizikos valdymas taps daug brangesnis, todėl kai kurios įmonės, 
visų pirma MVĮ, atsisakys rizikos valdymo ar jį sumažins.

Daugelis MVĮ neišgali pačios tiesiogiai dalyvauti prekybos rinkose ir valdyti su jų pagrindine 
veikla susijusios rizikos, todėl įsteigė bendrus organus, kuriais siekiama sukurti kritinę masę 
ir patekti į prekybos rinkas ir taip valdyti su jų pagrindine veikla susijusią riziką. Siekiant 
užtikrinti tinkamas nefinansinėms MVĮ ir jų bendriems organams taikomas išimtis, reikia 
atkreipti dėmesį ir į šias įmonių struktūras.

Finansinių priemonių klasifikavimas



PE486.104v02-00 4/26 AD\903603LT.doc

LT

FPRD II nurodyti išankstinių sandorių produktai, kuriems taikomi barteriniai mainai, yra 
priskiriami finansinėms priemonėms. Vis dėlto šie išankstiniai sandoriai yra labai svarbūs 
valdant komercinių įmonių riziką ir visiškai skiriasi nuo spekuliacinių finansinių priemonių –
jie nesusiję su jokiu finansiniu (grynųjų pinigų) atsiskaitymu, o pagrindinės fizinės biržos 
prekės tikrai bus pristatytos laiku. Todėl išankstiniai susitarimai, kuriems taikomi barteriniai 
mainai, nekelia jokios rizikos finansų rinkai. Pagal FPRD, EMIR ir Piktnaudžiavimo rinka 
reglamentą (angl. MAR) fizinius išankstinius sandorių produktus priskyrus finansinėms 
priemonėms, padariniai gali būti neigiami.

Dabartiniu FPRD II pasiūlymu ribojamos įmonių galimybės pasinaudoti pagalbinės veiklos 
išimtimi (2 straipsnio 1 dalies i punktas), nes didelė jų prekybos dalis priklauso fiziniams 
išankstiniams sandoriams. Išankstiniams sandoriams, kuriems taikomi barteriniai mainai, tada 
galėtų būti taikomos 59 straipsnyje nustatytos pozicijų ribos. Pagal EMIR išankstinius 
sandorius, kuriems taikomi barteriniai mainai, priskyrus finansinėms priemonėms, padidėtų 
tikimybė nefinansinėms įmonėms pozicijomis viršyti vadinamąją tarpuskaitos ribą, todėl joms 
būtų taikoma tarpuskaitos prievolė. Be to, išankstiniai sandoriai, kuriems taikomi barteriniai 
mainai, pateks į MAR taikymo sritį.

O, pvz., atitinkamo Jungtinių Amerikos Valstijų teisės akto projekte (t. y. Dodd Frank akte) 
finansinės priemonės apibrėžiamos kitaip, todėl išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kurioms taikomi barteriniai mainai, taip pat taikomos išimtys. Be to, energetikos sektoriuje 
išankstiniams sandoriams, kuriems taikomi barteriniai mainai, jau taikomas Reglamentas dėl 
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (angl. REMIT).

Todėl nuomonės referentas siūlo tiksliai išskirti produktus, kuriems gali būti taikomi 
barteriniai mainai ir kurie siūlomi komerciniais tikslais ir neturi kitoms išvestinėms 
finansinėms priemonėms būdingų požymių.

Pozicijų ribos

Išvestinių finansinių priemonių rinkoje ribojant įmonių pozicijas bus suvaržoma jų galimybė 
efektyviai valdyti riziką ar patekti į apyvartinių taršos leidimų rinką, todėl galiausiai padidės 
išlaidos ir bendras jų sektoriaus rizikos lygis. Joms taip pat gali tekti ieškoti apsidraudimo nuo 
rizikos galimybių kitose, mažiau likvidžiose ir rizikingesnėse, rinkose, taip keliant rizikos 
valdymo išlaidas ir galiausiai kainas vartotojams. Todėl nuomonės referentas teikia 
pirmenybę FPRD 35 straipsnio 1 dalyje numatytam pozicijos valdymo metodui, nes šis 
metodas yra lankstesnis ir labiau pritaikytas rinkos ypatybėms.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) siekiant užtikrinti gerą elektros 
energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos 
veikimą ir įvykdyti perdavimo sistemos 
operatorių užduotis pagal 
Direktyvą 2009/72/EB, 
Direktyvą 2009/73/EB, 
Reglamentą (EB) Nr. 714/2009, 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2009 ar pagal 
šiuos reglamentus priimtus tinklo 
kodeksus ir gaires, būtina, kad perdavimo 
sistemos operatoriams ir jų paslaugų 
teikėjams būtų taikomos išimtys suteikiant 
perdavimo teises tiek fizinių perdavimo 
teisių, tiek finansinių perdavimo teisių 
forma ir suteikiant pagrindą antrinei 
prekybai. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
perdavimo teisių prekybą, visiems 
asmenims, perkantiems ar 
parduodantiems šias perdavimo teises, 
reikia taikyti išimtis;

Pagrindimas

Fizines perdavimo teises ir finansines perdavimo teises priskyrus finansinėms priemonėms, 
rinkos dalyviai gali nustoti prekiauti perdavimo teisėmis, nes FPRD numatytų reikalavimų 
keliama našta jiems gali pasirodyti pernelyg sunki. Tačiau dėl fizinių perdavimo teisių ir 
finansinių perdavimo teisių rizikos draudimo funkcijų prekyba jomis yra svarbus indėlis 
siekiant, kad energijos vidaus rinka veiktų efektyviai, todėl šioms perdavimo teisėms nereikėtų 
taikyti FPRD.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 15 d. 
G20 šalių finansų ministrų ir centrinių 
bankų valdytojų komunikatą, kuriuo 

(88) atsižvelgiant į 2011 m. balandžio 15 d. 
G20 šalių finansų ministrų ir centrinių 
bankų valdytojų komunikatą, kuriuo 
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siekiama užtikrinti, kad biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų 
dalyviai būtų tinkamai reglamentuojami ir 
prižiūrimi, įvairiems biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
dalyviams taikomos 
Direktyvos 2004/39/EB išimtys turėtų būti 
pakeistos siekiant užtikrinti, kad ši 
direktyva ir toliau nebūtų taikoma 
finansinei grupei nepriklausančių įmonių 
veiklai, susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse, taip pat 
įmonėms, kurios savo pagrindinio verslo 
klientams kaip papildomas paslaugas teikia 
investicines paslaugas, susijusias su biržos 
prekių ar egzotinių produktų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, o įmonės, 
kurios specializuojasi prekyboje biržos
prekėmis ir biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, patektų į šios 
direktyvos taikymo sritį;

siekiama užtikrinti, kad biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkų 
dalyviai būtų tinkamai reglamentuojami ir 
prižiūrimi, įvairiems biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
dalyviams taikomos 
Direktyvos 2004/39/EB išimtys turėtų būti 
pakeistos siekiant užtikrinti, kad ši 
direktyva ir toliau nebūtų taikoma 
finansinei grupei nepriklausančių įmonių 
veiklai, susijusiai su rizikos valdymu 
gamybos ir kitose srityse, taip pat 
įmonėms, kurios savo pagrindinio verslo 
klientams kaip papildomas paslaugas teikia 
investicines paslaugas, susijusias su biržos 
prekių ar egzotinių produktų išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis. Reikėtų 
nepamiršti, kad įmonėms, kurių 
pagrindinė veikla – biržos prekių gamyba 
ir (arba) tiekimas, ir kurios savo sąskaita, 
kaip pagalbinę veiklą, vykdo prekybą 
biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, remiantis Reglamentu 
(EB) Nr. 2011/1227 (REMIT), jau 
taikoma priderinta teisės aktais nustatyta 
priežiūra ir teisės aktais nustatyta prievolė 
teikti ataskaitas, ypač susijusias su 
neatidėliotinais ir fiziniais išankstiniais 
sandoriais, ir, remiantis Reglamentu [.] 
(EMIR), taikoma teisės aktais nustatyta 
prievolė teikti ataskaitas dėl standartinių 
išvestinių finansinių priemonių sandorių 
bei teisės aktais nustatyta priežiūra. Vis 
dėlto įmonės, kurios specializuojasi 
prekyboje biržos prekėmis ir biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
turėtų patekti į šios direktyvos taikymo 
sritį;

Pagrindimas

Komercinėms įmonėms, kurioms jau taikomas EMIR ir konkrečiai šiam sektoriui skirtas 
reglamentas (t. y. REMIT, Reglamentas (EB) Nr. 2011/1227), ir toliau nereikėtų taikyti 
FPRD, jei tai yra pagalbinė jų pagrindinio verslo veikla. REMIT numatoma veiksminga ir 
tinkama rinkos priežiūros sistema ir sandorių ataskaitų teikimo reikalavimai, kuriais aiškiai 
apimami sandoriai, nepatenkantys į FPRD taikymo sritį. Be to, EMIR bus nustatyta sistema, 
kurioje bus numatyti sandorių ataskaitų teikimo ir pagrindinė tarpuskaitos ar kito pobūdžio 
rizikos valdymo prievolė. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) asmenims, teikiantiems investicines 
paslaugas tik jas patronuojančioms 
įmonėms, savo patronuojamosioms 
įmonėms ar kitoms jas patronuojančios 
įmonės patronuojamosioms įmonėms;

b) asmenims, įskaitant bendrai valdomas 
įmones, teikiantiems investicines paslaugas 
tik jas patronuojančioms įmonėms, savo 
patronuojamosioms įmonėms ar kitoms jas 
patronuojančios įmonės 
patronuojamosioms įmonėms;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, arba

ii) reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai ir užsiima algoritmine 
prekyba, arba

Pagrindimas

Būtina paaiškinti išimtį, kad būtų užtikrinta, jog bet kokio pobūdžio (netgi mažiausio masto) 
prekybai biržoje dėl realiosios ekonomikos nebūtų taikomos Finansinių priemonių direktyvos 
(FPRD) taisyklės (pvz., norint apsisaugoti nuo prekių kainos arba užsienio valiutos kurso 
rizikos, taip pat norint pirkti (parduoti) įmonės turimas akcijas).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis netaikoma asmenims, kuriems
taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 1 dalies 
i punktą, prekiaujantiems finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita kaip 

Asmenys, kuriems taikoma išimtis pagal 
i punktą, neprivalo atitikti šiame punkte 
nurodytų sąlygų, kad jiems būtų taikoma 
išimtis, ir tai nėra kliūtis taikyti kitą pagal 
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reguliuojamos rinkos arba DPS nariai 
arba dalyviai, taip pat ir kaip biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių, 
apyvartinių taršos leidimų arba jų 
išvestinių finansinių priemonių rinkos 
formuotojai;

šį straipsnį taikytiną išimtį;

ši išimtis taikoma asmenims, kurie 
prekiaudami apyvartiniais taršos leidimais 
neteikia jokių investavimo paslaugų ar 
nevykdo investicinės veiklos, t. y. nevykdo 
verslo savo sąskaita, tik vykdydamos 
klientų pavedimus, ir kurie patys arba 
tiesiogiai nevaldo įrenginių, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2003/87/EB;

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti pagal d ir i punktus taikomų išimčių sąsają.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio i punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikia klientams investicines paslaugas, 
susijusias su biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis ar išvestinių 
finansinių priemonių sutartis, numatytas 
I priedo C skirsnio 10 dalyje, ar 
apyvartiniais taršos leidimais ir jų 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis su 
sąlyga, kad:
i) tokie asmenys suteikia galimybę 
klientams vykdyti savo pramoninę veiklą, 
pasinaudojant pagrindine infrastruktūra 
ir teikiamomis paslaugomis, ir
ii) pagrindinis klientų verslas apskritai 
vertinant nėra nei investicinių paslaugų 
teikimas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
nei bankininkystės paslaugos, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB,
arba
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Pagrindimas

Reikia vienodų sąlygų didelėms pramonės bendrovėms, kurios savo sąskaita prekiauja 
finansinėmis priemonėmis, ir mažesnėms rinkos dalyvėms, kurios, siekdamos konkuruoti, 
privalo naudotis trečiųjų šalių valdomomis gamybos vietomis (įskaitant paramos paslaugas ir 
praktinę patirtį). Gamybos vietų operatoriams, kurie vykdo veiklą savo sąskaita, siekdami 
teikti investicines paslaugas mažesnėms bendrovėms, vykdančioms pramoninę veiklą savo 
gamybos vietose, taip pat turėtų būti taikoma išimtis, jei ši veikla yra pagalbinė jų 
pagrindiniam verslui.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užsiima savo sąskaita finansinių 
priemonių verslu bendrai valdomų įmonių 
atvejais vykdydami savininkų ir susijusių 
įmonių pavedimus;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytomis išimtimis įmonių struktūrų aprašymui, ypač MVĮ, skiriama 
nepakankamai dėmesio. Šiuo pakeitimu ketinama išvengti diskriminacijos MVĮ, kurios 
neišgali tiesiogiai dalyvauti prekybos rinkose, todėl įsteigia bendrą organą arba strateginiais 
susitarimais įsipareigoja trečiosios šalies subjektams, taip siekdamos sudaryti kritinę masę ir 
patekti į prekybos rinkas ir taip valdyti su jų pagrindine veikla susijusią riziką, atžvilgiu. 
Pakeitimas susijęs su 5 pakeitimu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto antras papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB , teikimas;

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle, 
vertinant bendrai, arba pagrindiniame 
savininkų ir susijusių įmonių versle, kai 
paslaugas teikia bendrai valdomos 
įmonės, tokios paslaugos ar veikla visais 
atvejais yra pagalbinės, ir kad pagrindinė 
veikla nėra investicinių paslaugų, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, arba banko 
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paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytomis išimtimis įmonių struktūrų aprašymui, ypač MVĮ, skiriama 
nepakankamai dėmesio. Šiuo pakeitimu ketinama išvengti diskriminacijos MVĮ, kurios 
neišgali tiesiogiai dalyvauti prekybos rinkose, todėl įsteigia bendrą organą arba strateginiais 
susitarimais įsipareigoja trečiosios šalies subjektams, taip siekdamos sudaryti kritinę masę ir 
patekti į prekybos rinkas ir taip valdyti su jų pagrindine veikla susijusią riziką, atžvilgiu. 
Pakeitimas susijęs su 4 pakeitimu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant bendrai, ir kad 
pagrindinė veikla nėra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/48/EB, teikimas;

su sąlyga, kad jų pagrindiniame versle 
tokios paslaugos ar veikla visais atvejais 
yra pagalbinės, vertinant kaip konsoliduotą 
ar nekonsoliduotą grupę, ir kad pagrindinė 
veikla nėra investicinių paslaugų, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, arba banko 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB, teikimas;

Pagrindimas

Pakeitimu norima išvengti komercinių bendrovių, kurios neišgali pačios tiesiogiai dalyvauti 
prekybos rinkose ir valdyti su jų pagrindiniu verslu susijusios rizikos, diskriminacijos. 
Dažniausiai jos su savo prekybos įmone įsteigia konsoliduotą grupę, siekdamos sukurti kritinę 
masę ir pateikti į prekybos rinkas. Šiuo atveju dabartiniai patronuojančiosios įmonės ir 
patronuojamosios įmonės apibrėžtys netinka, nes jais neatkreipiamas dėmesys būtent į 
bendrovės struktūros ypatybes.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) įmonėms, teikiančioms investicines 
paslaugas ir/ar vykdančioms investicinę 
veiklą, kurią sudaro išimtinai prekyba savo 

(k) įmonėms, kurios:



AD\903603LT.doc 11/26 PE486.104v02-00

LT

sąskaita finansinių ateities sandorių, 
pasirinkimo sandorių ar kitų išvestinių 
finansinių priemonių rinkose arba grynųjų 
pinigų rinkose, siekiančioms tik užimti 
pozicijas išvestinių finansinių priemonių 
rinkose, arba įmonėms, kurios prekiauja 
kitų tų rinkų narių sąskaita arba nustato 
jiems kainas, ir kurioms sandorius 
garantuoja tų pačių rinkų tarpuskaitos 
nariai, kai atsakomybę už sudarytų šios 
įmonės sandorių vykdymą turi prisiimti tų 
pačių rinkų tarpuskaitos nariai;

i) teikia investicines paslaugas ir/ar vykdo
investicinę veiklą, kurią sudaro išimtinai 
prekyba savo sąskaita finansinių ateities 
sandorių, pasirinkimo sandorių ar kitų 
išvestinių finansinių priemonių rinkose 
arba grynųjų pinigų rinkose, ir siekia tik 
užimti pozicijas išvestinių finansinių 
priemonių rinkose, arba

ii) prekiauja kitų tų rinkų narių sąskaita 
arba nustato jiems kainas, ir kurioms 
sandorius garantuoja tų pačių rinkų 
tarpuskaitos nariai, kai atsakomybę už 
sudarytų šios įmonės sandorių vykdymą 
turi prisiimti tų pačių rinkų tarpuskaitos 
nariai;

Pagrindimas

Tekstą reikėtų padalyti į dvi dalis pagal du skirtingus aprašymus, kad būtų visiškai aišku, kad 
įmonėms gali būti taikomos išimtys ir pagal k punkto i papunktį, ir pagal 4 punkto ii papunktį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) perdavimo sistemos operatoriams, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2009/72/EB 2 
straipsnio 4 dalyje arba Direktyvos 
2009/73/EB 2 straipsnio 4 dalyje, 
vykdantiems savo užduotis pagal tas 
direktyvas, Reglamentą (EB) 714/2009, 

n) perdavimo ir paskirstymo sistemos 
operatoriams, kaip apibrėžta Direktyvos 
2009/72/EB 2 straipsnio 4 ir 6 dalyse arba 
Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 
4 ir 6 dalyse, laikymo ir LNG sistemų 
operatoriams, kaip apibrėžta atitinkamai 
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Reglamentą (EB) 715/2009 arba pagal tuos 
reglamentus priimtus tinklo kodeksus arba 
gaires. 

Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 
10 ir 12 dalyse, bei paslaugų teikėjo 
funkciją atliekantiems asmenims, 
vykdantiems sistemos operatorių užduotis 
pagal tas direktyvas, Reglamentą (EB) 
714/2009, Reglamentą (EB) 715/2009 arba 
pagal tuos reglamentus priimtus tinklo 
kodeksus arba gaires, pvz., perdavimo 
teisių ar kitų pajėgumų teisių suteikimas, 
antrinės prekybos pagrindo priežiūra, ir 
bet kuriems kitiems asmenims, įsigyjant 
ir (arba) parduodant šias perdavimo ar 
kitų pajėgumų teises; ši išimtis taikoma 
anksčiau išvardytų veiklos rūšių atžvilgiu.

Pagrindimas

Perdavimo sistemos operatoriai, paskirstymo sistemos operatoriai ir laikymo operatoriai 
atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant gero energijos vidaus rinkos veikimo, užtikrina tiekimo 
saugumą ir suteikia galimybę konkurencingai ir sąžiningai naudotis transporto, paskirstymo 
ir laikymo pajėgumais. Todėl išimčių režimą reikėtų praplėsti ir juo visiškai apimti tokias 
infrastruktūros operatorių veiklos rūšis. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijuose, pagal kuriuos nustatoma, ar 
veikla laikytina pagalbine pagrindinei 
veiklai, atsižvelgiama bent į šiuos 
elementus:

Kriterijuose, pagal kuriuos nustatoma, ar 
veikla laikytina pagalbine pagrindinei 
veiklai, atsižvelgiama bent į šiuos 
elementus:

– kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla,

a) kokiu mastu galima objektyviai 
išmatuoti, kiek ta veikla sumažinama 
rizika, tiesiogiai susijusi su komercine 
veikla arba iždo finansavimo veikla,

– veiklai vykdyti naudojamas kapitalas. b) veiklai vykdyti naudojamas kapitalas 
arba veiklos keliama rizika, abu elementai 
proporcingi grupės veiklai,
c) veikla yra susijusi su biržos prekių 
rizika ar kita komercinės grupės veiklos 
keliama rizika.
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Pagrindimas

Norint taikyti 88 konstatuojamojoje dalyje nurodytus principus, reikia pateikti aiškią 
nefinansinių įmonių veiklai, „susijusiai su rizikos valdymu gamybos ir kitose srityse“, 
taikomą išimtį. Pagalbinį veiklos pobūdį, be a punkto, reikia pagrįsti tos veiklos apimtį 
(remiantis kapitalu ar veiklos keliama rizika) palyginant su pagrindinės veiklos apimtimi, ir 
reikėtų užtikrinti, kad komercinės įmonės prekiautų tik finansinėmis priemonėmis, 
susijusiomis su pagrindine įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė (asmuo), veikla.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmenys, kurie nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį laikantis straipsnio 
1 dalies, negali pasinaudoti laisve teikti 
paslaugas ir (ar) vykdyti veiklą arba steigti 
filialus, kaip numatyta atitinkamai 36 ir 37 
straipsniuose.

2. Asmenys, kurie nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį laikantis straipsnio 
1 dalies, negali pasinaudoti laisve teikti 
paslaugas ir (ar) vykdyti veiklą arba steigti 
filialus, kaip numatyta atitinkamai 36 ir 37 
straipsniuose. Patronuojamosios įmonės 
atveju reikėtų palyginti su grupės veiklai 
vykdyti naudojamu kapitalu.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) bendrai valdoma bendrovė – bendrai 
valdoma bendrovė, kaip apibrėžta 
Direktyvos 83/349/EEB 32 straipsnyje;

Pagrindimas

Taikant naują 4 ir 5 pakeitimuose nustatytą išimtį reikia nurodyti Direktyvą 83/349/EEB.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 25 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25b) grupės pagrindas – įmonės, bendru 
ar vienpusiu dalyvavimu sudarančios 
grupę, neatsižvelgiant į tai, ar jos 
konsoliduotos, ar ne; tokiu atveju grupė 
yra laikoma viena įmone;

Pagrindimas

Pakeitimu norima išvengti komercinių bendrovių, kurios neišgali pačios tiesiogiai dalyvauti 
prekybos rinkose ir valdyti su jų pagrindiniu verslu susijusios rizikos, diskriminacijos. 
Dažniausiai jos su savo prekybos įmone įsteigia konsoliduotą grupę, siekdamos sukurti kritinę 
masę ir pateikti į prekybos rinkas. Šiuo atveju dabartiniai patronuojančiosios įmonės ir 
patronuojamosios įmonės apibrėžtys netinka, nes jais neatkreipiamas dėmesys būtent į 
bendrovės struktūros ypatybes.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33a) Sandoris, kurį vertinant galima 
objektyviai nustatyti, kiek juo 
sumažinama rizika, tiesiogiai susijusi su 
komercine veikla arba iždo finansavimo 
veikla – sandoris, kurio tikslas, vertinant 
bendrai ir kartu su kitais sandoriais, yra 
sumažinti:
i) galimą turto, paslaugų, sąnaudų, 
produktų, biržos prekių, įsipareigojimų, 
kuriuos sandorio šalis ar jos grupė turi, 
gamina, apdoroja, teikia, įsigyja, 
prekiauja, nuomoja, parduoda ar patiria 
arba pagrįstai tikisi turėti, gaminti, 
apdoroti, teikti, įsigyti, prekiauti, nuomoti, 
pardavinėti ar patirti įprastai vykdydama 
savo verslą, rinkos vertės pokyčių poveikį; 
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arba
ii) galimą turto, paslaugų, sąnaudų, 
produktų, biržos prekių, įsipareigojimų, 
nurodytų i punkte, rinkos vertės pokyčių, 
kuriuos lemia palūkanų normų, 
infliacijos normos, užsienio valiutos 
kurso, biržos prekių ar apyvartinių taršos 
leidimų kainų svyravimas ar kiti svarbūs 
kintamieji, poveikį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 33 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33b) Bona fide apsidraudimo sandoris 
yra:
a) sandoris arba pozicija, kurie:
i) yra sudarytų ar būsimų sandorių arba 
užimtų ar vėliau užimsimų pozicijų fizinės 
rinkodaros kanale pakaitalas;
ii) yra ekonomiškai tinkami rizikai, 
susijusiai su vadovavimu komercinei 
įmonei ir jos valdymu, mažinti; ir
iii) reikalingi dėl galimo pokyčio, 
susijusio su šių elementų verte:
– asmens turimo, gaminamo, apdorojamo 
ar prekiaujamo arba numatomo turėti, 
gaminti, apdoroti ar prekiauti turto;
– asmens turimų ar numatomų prisiimti 
įsipareigojimų; arba
– asmens teikiamų, įsigyjamų arba
numatomų teikti ar įsigyti paslaugų;
arba
b) sandoris arba pozicija, kuriais 
mažinama su pozicija susijusi rizika, 
kylanti dėl išvestinės finansinės 
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priemonės, kuri:
i) buvo vykdoma, siekiant atsverti kitą 
sandorio šalį, kuriai sandoris atitiktų 
bona fide apsidraudimo sandorį pagal 
a punktą; arba
ii) atitinka a punkte nurodytus 
reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant skatinti prekių rinkų ekonominę naudą, svarbu turėti apsidraudimo apibrėžtį. Rinkos 
priežiūra reikėtų skatinti tų šalių, kurios turi poveikio biržos prekių kainoms, kuris yra 
neišvengiama verslo vykdymo pasekmė, interesus, o ne lažybas dėl kainų. Išimtys turėtų būti 
siejamos su šia apibrėžtimi, kadangi jos numatytos EMIR ir Dodd-Frank akte.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

POZICIJŲ RIBOS IR ATASKAITŲ 
TEIKIMAS

POZICIJŲ VALDYMAS IR ATASKAITŲ 
TEIKIMAS

Pagrindimas

Prekybos vietose turėtų būti numatytas skirtingų valdymo priemonių ar (ir) procedūrų 
rinkinys. Pozicijų ribos yra viena iš šių priemonių, tačiau prekybos vietoje taip pat turėtų būti 
sudarytos sąlygos taikyti alternatyvias tokio pat poveikio procedūras, pvz., pozicijų valdymą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS
operatoriai, kurie leidžia prekiauti arba 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliuojamos rinkos ir DPS operatoriai, 
kurie leidžia prekiauti arba prekiauja biržos 
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prekiauja biržos prekių išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, riboja sutarčių, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičių, arba taiko tokį pat poveikį 
turinčias alternatyvias priemones, kaip, 
pozicijų valdymas nustatant ribas, kurias 
pasiekus atliekama automatinė peržiūra ir 
kuriomis siekiama:

prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, riboja atviras biržos prekių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijas, 
kurias tam tikros rinkos nariai ar dalyviai 
gali užimti, arba tokių investicijų poveikį, 
arba taiko tokį pat poveikį turinčias 
alternatyvias priemones, kaip pozicijų 
valdymas, kuriomis siekiama:

Pagrindimas

Nustatant ribas nereikėtų remtis sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiumi. Jei ribos 
būtų taikomos biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, reikėtų remtis atviromis 
pozicijomis (ir 59 straipsnyje, ir 72 straipsnio 1 dalies g punkte). Palyginti su 60 straipsnio 
1 dalies antra pastraipa: „atviros pozicijos“. Taip pat palyginti su EMIR 7 straipsnio 
tarpuskaitos ribos apskaičiavimu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti likvidumą; (a) užtikrinti pakankamą rinkos likvidumą 
vykdant bona fide apsidraudimo 
sandorius;

Pagrindimas

Prekių rinkos reguliavimu pirmiausia privaloma siekti sudaryti sąlygas realiosios ekonomikos 
gamintojams ir vartotojams apsidrausti organizuotoje rinkoje tokiomis kainomis, kurios ir 
lygio, ir nepastovumo atžvilgiu atspindi pagrindines pasiūlos ir paklausos varomąsias jėgas, 
o ne nepastovius su finansine spekuliacija susijusius interesus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti tinkamas kainos nustatymo ir 
atsiskaitymo sąlygas.

(c) užtikrinti, kad pagrindinės rinkos
kainos atskleidimo funkcija ir atsiskaitymo 
sąlygos nebūtų trikdomos.
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Pagrindimas

Prekių rinkos reguliavimu pirmiausia privaloma siekti sudaryti sąlygas realiosios ekonomikos 
gamintojams ir vartotojams apsidrausti organizuotoje rinkoje tokiomis kainomis, kurios ir 
lygio, ir nepastovumo atžvilgiu atspindi pagrindines pasiūlos ir paklausos varomąsias jėgas, 
o ne nepastovius su finansine spekuliacija susijusius interesus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant ribas valstybės narės užtikrina, 
kad būtų paisoma dalyvių, vykdančių 
bona fide apsidraudimo veiklą, teisėtų 
interesų.

Pagrindimas

Kai spekuliatyvūs interesai akivaizdžiai viršija draudėjų interesus, rinkos riziką labiau lemia 
galimybė gauti kapitalą iš fondų, nei ilgalaikės pagrindinės taisyklės. Svarbu patikslinti, kad 
susiklosčius tokioms aplinkybėms rinka nefunkcionuoja turinčiųjų neišvengiamo poveikio 
biržos prekių kainų rizikai labui. Reikėtų įpareigoti prižiūrėtojus imtis veiksmų atsverti bet 
kokią grėsmę ekonominiam rinkų naudingumui prieš bona fide apsidraudimą, kaip tai daroma 
JAV.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį bei jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą. Juose 

Apribojimai ar priemonės yra skaidrūs ir 
nediskriminaciniai, nurodoma, kokiems 
asmenims jie taikomi ir ar yra išimčių, taip 
pat atsižvelgiama į rinkos dalyvių pobūdį ir 
sudėtį, jiems teikiamą sutarčių, kuriomis 
leidžiama prekiauti, naudą ir pagrindinės 
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nurodomos aiškios kiekybinės ribos, kaip 
antai maksimalus sutarčių, kurias asmuo 
gali sudaryti, skaičius, turint omenyje
pagrindinės biržos prekių rinkos savybes, 
įskaitant gamybos, suvartojimo ir 
pristatymo į rinką modelius.

biržos prekių rinkos savybes, įskaitant 
gamybos, suvartojimo ir pristatymo į rinką 
modelius. Visų pirma, jomis išskiriamos 
pozicijos, kuriomis objektyviai 
sumažinama rizika, tiesiogiai susijusi su 
komercine veikla, susijusia su biržos 
prekėmis, ir kitos pozicijos.

Pagrindimas

Nustatant ribas nereikėtų remtis sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiumi. Automatiškai 
nustatomos gali turėti neigiamą poveikį prekybos vietų likvidumui. Jei ribos būtų taikomos 
biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, reikėtų remtis atviromis pozicijomis (ir 
59 straipsnyje, ir 72 straipsnio 1 dalies g punkte). Taip pat žr. 7 straipsnį ir 60 straipsnio 1 
dalį. Pozicijų ribų taikymas kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, 
o ne pakeičiamas. Vis dėlto, nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios
su komercine veikla, kuri yra susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komercinėms įmonėms netaikomos 
pozicijų ribos, skirtos tiems produktams, 
kurie yra naudojami rizikos valdymo 
veiklai arba kurių naudojimą lemia 
įsipareigojimai laikytis teisės aktų.

Pagrindimas

Išvestinių finansinių priemonių rinkoje ribojant įmonių pozicijas bus suvaržoma jų galimybė 
efektyviai valdyti riziką ar patekti į apyvartinių taršos leidimų rinką, todėl galiausiai padidės 
išlaidos ir bendras jų sektoriaus rizikos lygis. Joms taip pat gali tekti ieškoti apsidraudimo 
nuo rizikos galimybių kitose, mažiau likvidžiose ir rizikingesnėse, rinkose. FPRD 
35 straipsnio 1 dalyje numatytas pozicijų valdymo metodas yra geresnė alternatyva.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS
pateikia savo kompetentingoms 
institucijoms išsamią informaciją apie 
apribojimus ar priemones. Kompetentinga 
institucija tą pačią informaciją perduoda 
EVPRI, kuri savo interneto svetainėje 
skelbia ir prižiūri duomenų bazę, kurioje 
laikomos taikomų apribojimų ir priemonių 
santraukos.

2. Reguliuojamos rinkos ir DPS pateikia 
savo kompetentingoms institucijoms 
išsamią informaciją apie apribojimus ar 
priemones. Kompetentinga institucija tą 
pačią informaciją perduoda EVPRI, kuri 
savo interneto svetainėje skelbia ir prižiūri 
duomenų bazę, kurioje laikomos taikomų 
apribojimų ir priemonių santraukos.

Pagrindimas

Perdėtą spekuliaciją biržos prekėmis reikėtų uždrausti. Šiuo požiūriu pozicijų ribų taikymas 
kitų pozicijų kontrolės priemonių taikymu turėtų būti papildomas, o ne pakeičiamas. Vis dėlto, 
nustatant tokias ribas, turėtų būti skiriamos pozicijos, susijusios su komercine veikla, kuri yra 
susijusi su biržos prekėmis, ir kitos pozicijos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas. 
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS. 
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti atvirų biržos prekių išvestinių 
finansinių priemonių pozicijų, kurias bet 
kuris asmuo gali užimti, apribojimus arba 
alternatyvias priemones ir alternatyvių 
priemonių, nustatytų pagal 1 dalį, 
reikalingą lygiavertį poveikį bei išimčių 
taikymo sąlygas. Nustatant apribojimus 
arba alternatyvias priemones, 
atsižvelgiama į 1 dalyje minėtas sąlygas ir į 
apribojimus bei alternatyvias priemones, 
kuriuos nustatė reguliuojamos rinkos, DPS 
ir OPS. Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 
72 straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.
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Pagrindimas

Automatiškai nustatomų ribų nereikėtų reikalauti taikyti alternatyvioms priemonėms. Kadangi 
automatiškai nustatomos ribos priklauso nuo rinkos struktūros, jos gali turėti neigiamo 
poveikio prekybos vietų likvidumui ir riziką lemiančiai nebiržinei prekybai. Nustatant ribas 
nereikėtų remtis sutarčių, kurias gali sudaryti asmuo, skaičiumi. Jei ribos būtų taikomos 
biržos prekių išvestinėms finansinėms priemonėms, reikėtų remtis atviromis pozicijomis (ir 
59 straipsnyje, ir 72 straipsnio 1 dalies g punkte).

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti sutarčių, kurias bet kuris asmuo 
gali sudaryti per konkretų laikotarpį, 
skaičiaus apribojimus arba alternatyvias 
priemones ir alternatyvių priemonių, 
nustatytų pagal 1 dalį, reikalingą lygiavertį 
poveikį bei išimčių taikymo sąlygas. 
Nustatant apribojimus arba alternatyvias 
priemones, atsižvelgiama į 1 dalyje 
minėtas sąlygas ir į apribojimus, kuriuos 
nustatė reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS. 
Deleguotuosiuose aktuose nustatyti 
apribojimai arba alternatyvios priemonės 
taip pat yra viršesni už kompetentingų 
institucijų pagal šios direktyvos 72 
straipsnio 1 dalies g punktą nustatytas 
priemones.

3. Komisija įgaliojama pagal 94 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant 
nustatyti poveikio biržos prekių 
išvestinėms finansinėms priemonėms, 
kurias bet kuris asmuo gali įsigyti per 
konkretų laikotarpį, apribojimus arba 
alternatyvias priemones ir alternatyvių 
priemonių, nustatytų pagal 1 dalį, 
reikalingą lygiavertį poveikį bei išimčių 
taikymo sąlygas. Nustatant apribojimus 
arba alternatyvias priemones, 
atsižvelgiama į 1 dalyje minėtas sąlygas ir į 
apribojimus, kuriuos nustatė reguliuojamos 
rinkos, DPS ir OPS. Deleguotuosiuose 
aktuose nustatyti apribojimai arba 
alternatyvios priemonės taip pat yra 
viršesni už kompetentingų institucijų pagal 
šios direktyvos 72 straipsnio 1 dalies g 
punktą nustatytas priemones.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies a 
punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai ir 
dalyviai atitinkamai prekybos vietai 
pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas realiuoju laiku, taip pat apie jų 
klientų vardu turimas pozicijas.

2. Siekiant sudaryti sąlygas 1 dalies 
a punkte minėtam informacijos skelbimui, 
valstybės narės reikalauja, kad 
reguliuojamos rinkos, DPS ir OPS nariai ir 
dalyviai atitinkamai prekybos vietai kas 
savaitę pateiktų išsamią informaciją apie jų 
pozicijas, taip pat apie jų klientų vardu 
turimas pozicijas.

Pagrindimas

Ataskaitų teikimo reikalavimai turi būti proporcingi nefinansinių įmonių veiklai. Norint kas 
savaitę teikti ataskaitas apie pozicijas, sistemoms nebūtina informacija realiuoju laiku. Teikti 
ataskaitas realiuoju laiku nefinansinėms įmonėms būtų labai brangu ir sunku. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama veiksmingai atlikti savo 
pareigas, susijusias su prekių rinkomis, ir 
koordinuoti paskirtųjų už tas rinkas 
atsakingų nacionalinių kompetentingų 
institucijų priežiūrą, EVPRI įsteigia 
atskirą biržos prekių skyrių.

Pagrindimas

Norint prisiimti svarbų prekių rinkos vaidmenį, reikia konkrečios kompetencijos. Gebėjimas 
prižiūrėti prekių rinką bona fide draudėjų interesų, platesnio masto ekonomikos ir privačių 
asmenų, kurių gyvenimui turi įtakos biržos prekių kainos, atžvilgiu, svarbu, kad EVPRI turėtų 
šiai sričiai paskirtą ir specializuotą skyrių.

Pakeitimas 30



AD\903603LT.doc 23/26 PE486.104v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 93 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

2. 93 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos.

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

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 
[…], išskyrus nuostatas, kuriomis 
perkeliama 67 straipsnio 2 dalis, kurios 
taikomos nuo [2 metai po visų kitų 
direktyvos nuostatų įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 
[…], išskyrus nuostatas, kuriomis 
perkeliama 67 straipsnio 2 dalis, kurios 
taikomos nuo ...* .

Asmenims, kurių pagrindinė veikla yra 
prekyba biržos prekėmis ir (arba) biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis savo sąskaita, valstybės 
narės visas taisykles taiko tik nuo ...** .
Jei asmenys, kurie savo sąskaita vykdo 
prekybą biržos prekėmis ir (arba) biržos 
prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, priklauso grupei, kurios 
pagrindinė veikla yra investicinių 
paslaugų, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
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arba banko paslaugų, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2000/12/EB, teikimas,
taikomas šios dalies trečias papunktis.
___________
* OL: prašom įrašyti datą, atitinkančią 
dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.
** OL: prašom įrašyti datą, atitinkančią 
dvejus metus nuo to dienos, kai bendrai 
pradėtos taikyti šios direktyvos trečio 
papunkčio nuostatos.

Pagrindimas

Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD) ateityje bus taikoma iki šiol į taikymo sritį 
neįtrauktiems naujiems rinkos dalyviams. Šie dalyviai pirmą kartą privalės išpildyti 
sudėtingus reikalavimus ir restruktūrizuotis. Visai kitokie reikalavimai keliami finansų 
įmonėms, kurioms reikės įgyvendinti tik papildomus reikalavimus. Todėl šioms įmonėms 
būtina paskirti ilgesnį direktyvos įgyvendinimo terminą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pasirinktiniai, būsimieji, keitimosi ir 
bet kokie kiti išvestiniai susitarimai, susiję 
su prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 
barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, OPS ir (ar) DPS;

(6) Pasirinktiniai, būsimieji, keitimosi ir 
bet kokie kiti išvestiniai susitarimai, susiję 
su prekėmis, kai atsiskaitant taikomi 
barteriniai mainai su sąlyga, kad 
susitarimai sudaromi reguliuojamoje 
rinkoje, OPS ir (ar) DPS ir kad jie 
sudaromi ne komerciniais tikslais ir turi 
kitoms išvestinėms finansinėms 
priemonėms būdingų požymių;

Pagrindimas

Išankstinių sandorių produktai, kuriems taikomi barteriniai mainai, yra labai svarbūs 
komercinėms įmonėms. Priskyrus juos finansinėms priemonėms, pasekmės yra 
neproporcingos nefinansinių įmonių veiklai ir turi neigiamų padarinių, susijusių su:
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- mažesnėmis galimybėmis pasinaudoti 2 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyta pagalbinės 
veiklos išimtimi;

- atitiktimi Piktnaudžiavimo rinka reglamentui;
- didesne tikimybe nefinansinėms įmonėms pozicijomis viršyti EMIR nustatytą tarpuskaitos 

ribą, dėl kurios joms būtų taikoma tarpuskaitos prievolė;
- tikimybe, kad fiziniams išankstiniams sandoriams bus taikomos pozicijų ribos.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C skirsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos prekėmis, kai atsiskaitant vykdomi 
barteriniai mainai, nepaminėti C skirsnio 
6 punkte, platinami nekomerciniais tikslais 
ir turintys kitų išvestinių finansinių 
priemonių požymius, atsižvelgiant į tai, ar, 
inter alia, jais prekiaujama per pripažintus 
tarpuskaitos namus arba jiems taikomi 
reikalavimai dėl įkaito vertės išlaikymo 
prievolės.

7. Pasirinkimo, ateities, apsikeitimo 
susitarimai ir bet kokios kitos išvestinių 
finansinių priemonių sutartys, susiję su 
biržos prekėmis, kai atsiskaitant 
neketinama vykdyti barterinių mainų, 
nepaminėti C skirsnio 6 punkte, platinami 
nekomerciniais tikslais ir turintys kitų 
išvestinių finansinių priemonių požymius, 
atsižvelgiant į tai, ar, inter alia, jais 
prekiaujama per pripažintus tarpuskaitos 
namus arba jiems taikomi reikalavimai dėl 
įkaito vertės išlaikymo prievolės.

Pagrindimas

Reikia persvarstyti finansinių instrumentų, susijusių su biržos prekėmis, apibrėžtį, remiantis 
tikslia ateityje pristatysimų produktų išimtimi, ir tiksliai paaiškinti, kad šie produktai nebus 
laikomi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, neatsižvelgiant į vykdymo vietą. Šiuo 
pasiūlymu ES teisės aktai būtų suvienodinti su JAV Dodd-Frank akte pateikiama apsikeitimo 
sandorių apibrėžtimi.



AD\903603LT.doc PE486.104v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB (nauja 
redakcija) panaikinimas

Nuorodos COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON
15.11.2011

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE
15.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Holger Krahmer
19.12.2011

Svarstymas komitete 23.4.2012

Priėmimo data 31.5.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

50
1
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-
Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard 
Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, 
Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam 
Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent 
Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, 
Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, 
Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, 
Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude 
Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, 
Henri Weber

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

Maria Badia i Cutchet, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Françoise 
Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán 
Kelly, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, 
Vladimír Remek

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

Franziska Keller


