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Pakeitimas 21
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė 
pasiūlymus dėl trijų reglamentų, kuriais 
sukuriama Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema, be kita ko, įsteigiant tris 
Europos priežiūros institucijas, kurios 
padėtų nuosekliau taikyti Sąjungos teisės 
aktus ir sukurti aukštos kokybės 
bendruosius reguliavimo ir priežiūros 
standartus ir praktiką. Minėtos institucijos 
– Europos bankininkystės institucija (EBI), 
įsteigta Reglamentu .../...ES..., Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(EVPRI), įsteigta Reglamentu .../...ES..., ir 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija (EDDPI), įsteigta 
Reglamentu .../...ES…

(3) 2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė 
pasiūlymus dėl trijų reglamentų, kuriais 
sukuriama Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema, be kita ko, įsteigiant tris 
Europos priežiūros institucijas, kurios 
padėtų nuosekliau taikyti Sąjungos teisės 
aktus ir sukurti aukštos kokybės 
bendruosius reguliavimo ir priežiūros 
standartus ir praktiką. Minėtos institucijos 
– Europos priežiūros institucija (Europos 
bankininkystės institucija) (EBI), įsteigta 
Reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, Europos 
priežiūros institucija (Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija) (EVPRI), 
įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 1094/2010, ir 
Europos priežiūros institucija (Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija), 
įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010.
Šioms institucijoms tenka itin svarbus 
vaidmuo siekiant užtikrinti finansų 
sektoriaus stabilumą. Todėl labai svarbu 
nuolat stebėti, kad jų darbo plėtrai būtų 
skiriama politinė pirmenybė ir kad joms 
būtų skiriamas atitinkamas finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 22
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Ne biržos išvestinėms finansinėms 
priemonėms trūksta skaidrumo, nes jos –
privačiai sudaromos sutartys ir visa su 

(4) Ne biržos išvestinėms finansinėms 
priemonėms trūksta skaidrumo, nes jos –
privačiai sudaromos sutartys ir visa su 
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jomis susijusi informacija dažniausiai 
žinoma tik susitarančiosioms šalims. Jos 
sudaro sudėtingą tarpusavio 
priklausomybės tinklą, dėl kurio gali būti 
sunku nustatyti atsirandančios rizikos 
pobūdį ir dydį. Dabartinė finansų krizė
parodė, kad tokios savybės didina 
netikrumą atsiradus įtampai rinkoje ir dėl 
to kyla rizika finansiniam stabilumui. Šiuo 
reglamentu nustatomos sąlygos, kaip 
sumažinti tokią riziką ir padidinti
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
skaidrumą.

jomis susijusi informacija dažniausiai 
žinoma tik susitarančiosioms šalims. Jos 
sudaro sudėtingą tarpusavio 
priklausomybės tinklą, dėl kurio gali būti 
sunku nustatyti atsirandančios rizikos 
pobūdį ir dydį. Dabartinė finansų krizė 
parodė, kad tokios savybės didina 
netikrumą atsiradus įtampai rinkoje ir dėl 
to kyla rizika finansiniam stabilumui. Šiuo 
reglamentu nustatomos sąlygos, kaip 
sumažinti tokią riziką padidinant išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių skaidrumą.
Esant didesniam ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių skaidrumui taip pat 
būtų skatinamas pasitikėjimas tarp rinkos 
dalyvių, palengvėtų veiksmingas kainų 
nustatymo procesas, sustiprėtų 
investuotojų apsauga ir būtų iš anksto 
įspėjama apie kylančias problemas ir jų 
mastą.

Or. en

Pakeitimas 23
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Ne biržos išvestinėms finansinėms 
priemonėms trūksta skaidrumo, nes jos –
privačiai sudaromos sutartys ir visa su 
jomis susijusi informacija dažniausiai 
žinoma tik susitarančiosioms šalims. Jos 
sudaro sudėtingą tarpusavio 
priklausomybės tinklą, dėl kurio gali būti 
sunku nustatyti atsirandančios rizikos 
pobūdį ir dydį. Dabartinė finansų krizė 
parodė, kad tokios savybės didina 
netikrumą atsiradus įtampai rinkoje ir dėl 
to kyla rizika finansiniam stabilumui. Šiuo 
reglamentu nustatomos sąlygos, kaip 
sumažinti tokią riziką ir padidinti išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių skaidrumą.

(4) Ne biržos išvestinėms finansinėms 
priemonėms trūksta skaidrumo, nes jos –
privačiai sudaromos sutartys ir visa su 
jomis susijusi informacija dažniausiai 
žinoma tik susitarančiosioms šalims. Labai 
svarbu, kad šios finansinės priemonės 
taptų skaidresnės ir labiau prieinamos.
Jos sudaro sudėtingą tarpusavio 
priklausomybės tinklą, dėl kurio gali būti 
sunku nustatyti atsirandančios rizikos 
pobūdį ir dydį. Dabartinė finansų krizė 
parodė, kad tokios savybės didina 
netikrumą atsiradus įtampai rinkoje ir dėl 
to kyla rizika finansiniam stabilumui. Šiuo 
reglamentu nustatomos sąlygos, kaip 
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sumažinti tokią riziką ir padidinti išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių skaidrumą.

Or. en

Pakeitimas 24
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Norint išsamiai apžvelgti rinką, 
sandorių duomenų saugykloms reikėtų 
pranešti apie sutartis, kurių tarpuskaita 
atlikta ir neatlikta.

(23) Norint išsamiai apžvelgti rinką, 
sandorių duomenų saugykloms per trumpą 
laiką reikėtų pranešti apie sutartis, kurių 
tarpuskaita atlikta ir neatlikta.

Or. en

Pakeitimas 25
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Nesilaikant tarpuskaitos prievolės ir 
prievolės teikti ataskaitas, turėtų būti 
skiriamos veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios baudos. Valstybės narės tokias 
baudas turėtų skirti taip, kad nesumažėtų 
taisyklių veiksmingumas.

(25) Nesilaikant tarpuskaitos prievolės ir 
prievolės teikti ataskaitas, turėtų būti 
skiriamos veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios baudos. Valstybės narės tokias 
baudas turėtų skirti taip, kad nesumažėtų 
taisyklių veiksmingumas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad būtų viešai 
skelbiamos taikomos nuobaudos ir  
reguliariai skelbiamos galiojančių 
taisyklių veiksmingumo įvertinimo 
ataskaitos.

Or. en
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Pakeitimas 26
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Pagrindinė sandorio šalis turėtų turėti 
patikimą rizikos valdymo sistemą 
siekdama valdyti kredito riziką, likvidumo 
riziką, operacinę ir kitokią riziką, įskaitant 
riziką, kurią ji prisiima arba kelia kitiems 
subjektams dėl tarpusavio priklausomybės. 
Pagrindinė sandorio šalis turėtų nustatyti 
tinkamas procedūras ir mechanizmus, kurie 
būtų taikomi tarpuskaitos nario 
įsipareigojimų neįvykdymo atveju. 
Siekiant sumažinti tokio įsipareigojimų 
neįvykdymo plitimo pavojų, pagrindinė 
sandorio šalis turėtų taikyti griežtus 
dalyvavimo reikalavimus, kaupti tinkamas 
pradines garantines įmokas, turėti 
įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir kitus 
finansinius išteklius, kurių reikia 
galimiems nuostoliams padengti.

(37) Pagrindinė sandorio šalis turėtų turėti 
patikimą rizikos valdymo sistemą 
siekdama valdyti kredito riziką, likvidumo 
riziką, operacinę ir kitokią riziką, įskaitant 
riziką, kurią ji prisiima arba kelia kitiems 
subjektams dėl tarpusavio priklausomybės. 
Pagrindinė sandorio šalis turėtų nustatyti 
tinkamas procedūras ir mechanizmus, kurie 
būtų taikomi tarpuskaitos nario 
įsipareigojimų neįvykdymo atveju. 
Siekiant sumažinti tokio įsipareigojimų 
neįvykdymo plitimo pavojų, pagrindinė 
sandorio šalis turėtų taikyti griežtus 
dalyvavimo reikalavimus, kaupti tinkamas 
pradines garantines įmokas, turėti 
įsipareigojimų neįvykdymo fondą ir kitus 
finansinius išteklius, kurių reikia 
galimiems nuostoliams padengti.
Pagrindinė sandorio šalis priima tik labai 
likvidžius užstatus su minimalia kredito ir 
rinkos rizika, kad galėtų vykdyti savo 
rizikos valdymo funkciją ir apdrausti savo 
poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu. Kaip 
užstatas priimamas turtas tam tikru mastu 
galėtų būti pritaikomas atsižvelgiant į 
sandorio šalies pobūdį. Tam tikrais 
atvejais pagrindinė sandorio šalis gali 
priimti ne finansų sandorio šalims 
suteiktas banko garantijas arba lygiavertį 
turtą.

Or. en

Pakeitimas 27
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis 



AM\858999LT.doc 7/38 PE460.628v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Siekiant veiksmingai prižiūrėti 
sandorių duomenų saugyklas, EVPRI 
turėtų turėti teisę atlikti tyrimus ir patikras 
vietoje.

(47) Siekiant veiksmingai prižiūrėti 
sandorių duomenų saugyklas, EVPRI 
turėtų turėti įgaliojimus atlikti tyrimus ir 
patikras vietoje.

Or. en

Pakeitimas 28
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 21 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) „nepriklausomas valdybos narys“ –
valdybos narys, neturintis jokių verslo, 
šeiminių arba kitokių santykių, kurie 
sukeltų interesų konfliktą pagrindinės 
sandorio šalies, jos kontroliuojančiojo (-
ųjų) akcininko (-ų) ar vadovybės arba jos 
tarpuskaitos narių ar vadovybės atžvilgiu;

(21) „nepriklausomas valdybos narys“ –
valdybos narys, neturėjęs ar neturintis 
jokių verslo, šeiminių arba kitokių 
santykių, kurie sukeltų interesų konfliktą 
pagrindinės sandorio šalies, jos 
kontroliuojančiojo (-ųjų) akcininko (-ų) ar 
vadovybės arba jos tarpuskaitos narių ar 
vadovybės atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 29
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalis visų ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
kurios laikomos tinkamomis pagal 4 
straipsnį ir yra sudarytos su kitomis finansų 
sandorio šalimis, tarpuskaitą atlieka 
pasitelkdama atitinkamas pagrindines 
sandorio šalis, įtrauktas į 4 straipsnio 4 

1. Finansų sandorio šalis ir 7 straipsnio 2 
dalyje nurodyta ne finansų sandorio šalis
visų ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių, kurios laikomos 
tinkamomis pagal 4 straipsnį ir yra 
sudarytos su kitomis finansų sandorio 
šalimis, tarpuskaitą atlieka pasitelkdama 
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dalyje nurodytą registrą. atitinkamas pagrindines sandorio šalis, 
įtrauktas į 4 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
registrą. Tarpuskaitos prievolė netaikoma 
nei vienai iš sandorio šalių, kai bent viena 
iš jų yra ne finansų sandorio šalis, 
neviršijanti tarpuskaitos ribos.

Or. en

Pakeitimas 30
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalis visų ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
kurios laikomos tinkamomis pagal 4 
straipsnį ir yra sudarytos su kitomis finansų 
sandorio šalimis, tarpuskaitą atlieka 
pasitelkdama atitinkamas pagrindines 
sandorio šalis, įtrauktas į 4 straipsnio 4 
dalyje nurodytą registrą.

1. Finansų sandorio šalis visų ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
kurios laikomos tinkamomis pagal 4 
straipsnį ir yra sudarytos su kitomis finansų 
sandorio šalimis, tarpuskaitą atlieka 
pasitelkdama atitinkamas pagrindines 
sandorio šalis, įtrauktas į 4 straipsnio 4 
dalyje nurodytą registrą. Tarpuskaitos 
prievolė netaikoma nei vienai iš sandorio 
šalių, kai bent viena iš jų yra ne finansų 
sandorio šalis, neviršijanti tarpuskaitos 
ribos, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 31
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalis visų ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
kurios laikomos tinkamomis pagal 4 
straipsnį ir yra sudarytos su kitomis finansų 

1. Finansų sandorio šalis ir 7 straipsnio 2 
dalyje nurodyta ne finansų sandorio šalis
visų ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių, kurios laikomos 
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sandorio šalimis, tarpuskaitą atlieka 
pasitelkdama atitinkamas pagrindines 
sandorio šalis, įtrauktas į 4 straipsnio 4 
dalyje nurodytą registrą.

tinkamomis pagal 4 straipsnį ir yra 
sudarytos su kitomis finansų sandorio 
šalimis, tarpuskaitą atlieka pasitelkdama 
atitinkamas pagrindines sandorio šalis, 
įtrauktas į 4 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
registrą.

Or. en

Pagrindimas

Jei ne finansų sandorio šalis neviršija tarpuskaitos ribos, neturėtų būti reikalaujama, kad 
būtų atlikta jos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita vien tik dėl to, 
kad jos sandorio šalis yra finansų įstaiga ar ne finansų sandorio šalis, viršijanti tarpuskaitos 
ribą. Kitaip visa tarpuskaitos ribos koncepcija ir testas, numatytas 7 straipsnio 4 dalyje, taptų 
nereikalingi. Be to, tai turėtų nenorimų pasekmių, t. y., ne finansų sandorio šalys vengtų 
sudaryti sandorius su finansų įstaigomis.

Pakeitimas 32
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodyta tarpuskaitos prievolė 
netaikoma ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutartims, kurias sudaro 
finansų sandorio šalis arba ne finansų 
sandorio šalis, nurodyta 7 straipsnio 2 
dalyje, su savo patronuojančiąja įmone, 
dukterine įmone ar kita savo 
patronuojančiosios įmonės dukterine 
įmone.

Or. en

Pagrindimas

Ne finansų įstaigos dažnai naudojasi viena įmone siekdamos sumažinti grupės riziką. Taigi 
turėtų būti įmanoma perkelti komercinę riziką grupės viduje ir perkeliant neturėtų būti 
taikoma informavimo ir tarpuskaitos prievolė. Daugeliu atvejų gali būti numatyti teisiniai 
reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, kokios grupės įmonės gali pasinaudoti išorės 
sandorio šalimis, kad sumažintų komercinę riziką. Išimtys sandoriams grupės viduje taip pat 
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numatomos kituose svarbiuose finansų rinkų teisės aktuose, pvz., Finansinių priemonių rinkų 
direktyvoje.

Pakeitimas 33
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpuskaitos prievolė taip pat taikoma 
finansų sandorio šalims ir ne finansų 
sandorio šalims, nurodytoms 7 straipsnio 2 
dalyje, kurios sudaro tinkamas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis su 
trečiųjų šalių įmonėmis.

Tarpuskaitos prievolė taip pat taikoma 
finansų sandorio šalims ir ne finansų 
sandorio šalims, nurodytoms 7 straipsnio 2 
dalyje, kurios sudaro tinkamas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis su 
trečiųjų šalių įmonėmis, kurios 
analogiškai yra finansų sandorio šalys 
arba ne finansų sandorio šalys, 
viršijančios tarpuskaitos ribą.

Or. en

Pakeitimas 34
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpuskaitos prievolė taip pat taikoma 
finansų sandorio šalims ir ne finansų 
sandorio šalims, nurodytoms 7 straipsnio 2 
dalyje, kurios sudaro tinkamas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis su 
trečiųjų šalių įmonėmis.

Tarpuskaitos prievolė taip pat taikoma 
finansų sandorio šalims ir ne finansų 
sandorio šalims, nurodytoms 7 straipsnio 2 
dalyje, kurios sudaro tinkamas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis su 
trečiųjų šalių įmonėmis. Jei finansų 
sandorio šalis, kuriai netaikoma 
tarpuskaitos prievolė, sudaro ne biržos 
išvestinių priemonių sutartį su kitomis 
finansų ar ne finansų sandorio šalimis, 
tarpuskaitos prievolė nepradedama 
taikyti.
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Or. de

Pakeitimas 35
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpuskaitos prievolė taip pat taikoma 
finansų sandorio šalims ir ne finansų 
sandorio šalims, nurodytoms 7 straipsnio 2 
dalyje, kurios sudaro tinkamas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis su 
trečiųjų šalių įmonėmis.

Tarpuskaitos prievolė netaikoma nei 
vienai iš sandorio šalių, kai bent viena iš 
jų yra ne finansų sandorio šalis, 
neviršijanti tarpuskaitos ribos, kaip 
nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Jei ne finansų sandorio šalis neviršija tarpuskaitos ribos, neturėtų būti reikalaujama, kad 
būtų atlikta jos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita vien tik dėl to, 
kad jos sandorio šalis yra finansų įstaiga ar ne finansų sandorio šalis, viršijanti tarpuskaitos 
ribą. Kitaip visa tarpuskaitos ribos koncepcija ir testas, numatytas 7 straipsnio 4 dalyje, taptų 
nereikalingi. Be to, tai turėtų nenorimų pasekmių, t. y., ne finansų sandorio šalys vengtų 
sudaryti sandorius su finansų įstaigomis.

Pakeitimas 36
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpuskaitos prievolė taip pat taikoma 
finansų sandorio šalims ir ne finansų 
sandorio šalims, nurodytoms 7 straipsnio 2 
dalyje, kurios sudaro tinkamas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis su 
trečiųjų šalių įmonėmis.

Tarpuskaitos prievolė taip pat taikoma 
finansų sandorio šalims ir ne finansų 
sandorio šalims, viršijančioms 
tarpuskaitos ribą, kaip nurodyta 7 
straipsnio 2 dalyje, kurios sudaro tinkamas 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
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sutartis su trečiųjų šalių įmonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Papildoma siekiant, kad tekstas būtų aiškesnis.

Pakeitimas 37
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstesnėse dalyse nurodyta tarpuskaitos 
prievolė netaikoma ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, kurias 
sudaro finansų sandorio šalis arba ne 
finansų sandorio šalis su savo 
patronuojančiąja įmone, dukterine įmone 
ar  savo patronuojančiosios įmonės 
dukterine įmone.

Or. de

Pagrindimas

Vidiniams sandoriams, kuriais siekiama valdyti likvidumą ar riziką grupės viduje, neturėtų 
būti taikoma tarpuskaitos, pasitelkiant pagrindinę sandorio šalį, prievolė, nes kitaip būtų
skatinama netaikyti grupėje veiksmingo likvidumo ar rizikos valdymo mechanizmo.

Pakeitimas 38
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstesnėse dalyse nurodyta tarpuskaitos 
prievolė netaikoma ne biržos išvestinių 
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finansinių priemonių sutartims, kurias 
sudaro finansų įstaiga arba ne finansų 
įstaiga su savo patronuojančiąja įmone, 
dukterine įmone ar savo 
patronuojančiosios įmonės dukterine 
įmone.

Or. de

Pagrindimas

Vidiniams sandoriams, kuriais siekiama valdyti likvidumą ar riziką grupės viduje, neturėtų 
būti taikoma tarpuskaitos, pasitelkiant pagrindinę sandorio šalį, prievolė, nes kitaip būtų 
skatinama netaikyti grupėje veiksmingo likvidumo ar rizikos valdymo mechanizmo.

Pakeitimas 39
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) data, kada įsigalioja tarpuskaitos 
prievolė.

b) data, kada įsigalioja tarpuskaitos 
prievolė (ji yra ne ankstesnė už šio 
reglamento įsigaliojimo datą), ir 
laikotarpis, per kurį sandorio šalims ar 
tam tikros kategorijos sandorio šalims 
pradedama taikyti tarpuskaitos prievolė.

Or. en

Pakeitimas 40
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš priimdama sprendimą EVPRI rengia 
viešą konsultaciją ir prireikus konsultuojasi 
su trečiųjų šalių kompetentingomis 

Prieš priimdama sprendimą EVPRI rengia 
viešą konsultaciją ir prireikus konsultuojasi 
su Europos ar trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis, 
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institucijomis. atsakingomis už konkrečias prekybos 
rinkas. Į jų ekspertų nuomonę 
atsižvelgiama prieš priimant sprendimą, 
ar tinkama taikyti tam tikros klasės 
išvestinėms finansinėms priemonėms 
tarpuskaitos prievolę, kaip nurodyta 3 
straipsnyje. 

Or. de

Pakeitimas 41
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma žemiau nurodytų klasių prekių 
rinkų išvestinės priemonės laikomos 
netinkamomis, kad joms būtų taikoma 
tarpuskaitos prievolė, kaip nurodyta šio 
straipsnio 2 ir 3 dalyse, atsižvelgiant į tai, 
kad jų negalima standartizuoti: 
– ilgalaikės energijos pirkimo ir tiekimo 
sutartys,
– energijos pirkimo ir tiekimo sutartys, 
kuriuose numatomos su kiekiu susijusios 
lankstumo galimybės,
– energijos pirkimo ir tiekimo sutartys, 
kuriuose numatomos „imk ar mokėk“ 
prievolės,
sutartys, pagal kurias kainos susiejamos 
su nelikvidumo indeksais arba indeksais, 
kurie nėra nustatomi kiekvieną dieną.

Or. de

Pakeitimas 42
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 b dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Siekiant užtikrinti vienodas 3 ir 3a 
dalių taikymo sąlygas, EVPRI gali 
parengti techninių įgyvendinimo 
standartų projektus, kuriais remiantis 
būtų sprendžiama, ar sandorio šalys arba 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutartys gali kelti pavojų tvarkingam 
finansinių rinkų veikimui ir vientisumui 
arba visos ar dalies Sąjungos finansinės 
sistemos stabilumui.
Komisijai suteikiamas įgaliojimas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010* 
15 straipsnį tvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius įgyvendinimo 
standartus.
EVPRI techninių įgyvendinimo standartų 
projektus pateikia Komisijai ne vėliau 
kaip 2012 m. birželio 30 d. 
*OL: prašome įrašyti dokumente PE-
CONS 42/10 pateikto reglamento numerį.

Or. en

Pakeitimas 43
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. EVPRI savo iniciatyva ir pasitarusi su 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV) nustato išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių klases, kurias reikėtų 
įtraukti į jos viešą registrą, bet kurių 
tarpuskaitai atlikti dar jokia pagrindinė 
sandorio šalis negavo leidimo, ir apie jas 
praneša Komisijai.

5. EVPRI savo iniciatyva ir pasitarusi su 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV) bei pasikonsultavusi su Europos 
ar trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis, atsakingomis už konkrečias 
prekybos rinkas, nustato išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių klases, kurias 
reikėtų įtraukti į jos viešą registrą, bet 
kurių tarpuskaitai atlikti dar jokia 
pagrindinė sandorio šalis negavo leidimo, 
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ir apie jas praneša Komisijai.

Or. de

Pakeitimas 44
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu sandorių duomenų saugykla negali 
registruoti informacijos apie ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartį, 
finansų sandorio šalys informaciją apie 
savo pozicijas tų sutarčių atžvilgiu
pateikia kompetentingai institucijai, 
paskirtai pagal Direktyvos 2004/39/EB 48 
straipsnį.

2. Jeigu sandorių duomenų saugykla negali 
registruoti informacijos apie ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartį, 
finansų sandorio šalys informaciją apie 
savo ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutartis pateikia kompetentingai 
institucijai, paskirtai pagal Direktyvos 
2004/39/EB 48 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 45
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI parengia techninių reguliavimo 
standartų projektus ir pateikia Komisijai iki 
2012 m. birželio 30 d.

EVPRI šių techninių reguliavimo standartų 
projektus po viešų konsultacijų pateikia 
Komisijai iki 2012 m. birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 46
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių pozicijos viršija informacijos 
ribą, kuri turi būti nustatoma pagal 3 
dalies a punktą, apie tai ji praneša 
kompetentingai institucijai, paskirtai 
pagal Direktyvos 2004/39/EB 48 straipsnį, 
ir pateikia pagrindimą, kodėl ji įgijo 
tokias pozicijas.

Išbraukta.

Minėtai ne finansų sandorio šaliai 
taikoma prievolė teikti ataskaitas, 
nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Tarpuskaitos riba – tai pakankamas pagrindas siekiant nustatyti tinkamą tarpuskaitos 
politiką. Numatant informacijos ribą būtų sukuriama papildoma našta ne finansų įstaigoms ir 
tai neduotų naudos ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkoms.

Pakeitimas 47
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių pozicijos viršija tarpuskaitos ribą, 
kuri turi būti nustatoma pagal 3 dalies b 
punktą, tai ne finansų sandorio šaliai 
taikoma prievolė atlikti visų savo tinkamų 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių tarpuskaitą, kaip nustatyta 3 
straipsnyje.

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių grynosios pozicijos ir pozicijos, 
kurioms kyla rizika, viršija tarpuskaitos 
ribą, kuri turi būti nustatoma pagal 3 dalies 
b punktą, 90 dienų iš eilės, tai ne finansų 
sandorio šaliai taikoma prievolė atlikti visų 
savo tinkamų ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, 
kaip nustatyta 3 straipsnyje, ir apie tai 
informuoti kompetentingą instituciją, 
paskirtą pagal Direktyvos 2004/39/EB 48 
straipsnį.
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Or. en

Pagrindimas

Tarpuskaitos prievolė gali atsirasti tada, kai tarpuskaitos riba viršijama 90 dienų iš eilės. Ši 
nuostata būtina siekiant išvengti, kad atvejais, kai tarpuskaitos riba viršijama trumpą laiką, 
pvz., dėl kainų rinkoje svyravimo, nebūtų pradedama taikyti tarpuskaitos prievolė. Atitinkama 
ne finansų sandorio šalis informuoja kompetentingą instituciją apie tarpuskaitos ribos 
viršijimą.

Pakeitimas 48
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių pozicijos viršija tarpuskaitos ribą, 
kuri turi būti nustatoma pagal 3 dalies b 
punktą, tai ne finansų sandorio šaliai 
taikoma prievolė atlikti visų savo tinkamų 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių tarpuskaitą, kaip nustatyta 3 
straipsnyje.

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių pozicijos viršija tarpuskaitos ribą, 
kuri turi būti nustatoma pagal 3 dalies b 
punktą, tai ne finansų sandorio šaliai 
taikoma prievolė atlikti visų savo tinkamų 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių, kurios viršija tarpuskaitos ribą ir 
nėra objektyviai įvertinamos kaip 
tiesiogiai susijusios su 4 straipsnyje 
nurodyta komercine finansavimo veikla,
tarpuskaitą, kaip nustatyta 3 straipsnyje.

Or. de

Pakeitimas 49
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių pozicijos viršija tarpuskaitos ribą, 

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių grynosios pozicijos ir pozicijos, 
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kuri turi būti nustatoma pagal 3 dalies b 
punktą, tai ne finansų sandorio šaliai 
taikoma prievolė atlikti visų savo tinkamų 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių tarpuskaitą, kaip nustatyta 3 
straipsnyje.

kurioms kyla rizika, viršija tarpuskaitos 
ribą, kuri turi būti nustatoma pagal 3 dalies 
b punktą, tai ne finansų sandorio šaliai 
taikoma prievolė atlikti visų savo tinkamų 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių, 90 dienų iš eilės viršijančių 
tarpuskaitos ribą, tarpuskaitą, kaip 
nustatyta 3 straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Būtų nepagrįsta apskaičiuojant pozicijas neatsižvelgti į sandorius, kurie objektyviai 
įvertinami kaip tiesiogiai susiję su komercine veikla, tačiau šiems sandoriams taikyti 
tarpuskaitos prievolę, kai viršijama tarpuskaitos riba.

Pakeitimas 50
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių pozicijos viršija tarpuskaitos ribą, 
kuri turi būti nustatoma pagal 3 dalies b 
punktą, tai ne finansų sandorio šaliai 
taikoma prievolė atlikti visų savo tinkamų 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių tarpuskaitą, kaip nustatyta 3 
straipsnyje.

2. Jeigu ne finansų sandorio šalies ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių pozicijos yra tokios, kad pozicijų 
vidurkis 90 dienų iš eilės viršija 
tarpuskaitos ribą, kuri turi būti nustatoma 
pagal 3 dalies b punktą, tai ne finansų 
sandorio šaliai taikoma prievolė atlikti visų 
savo tinkamų ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, 
kaip nustatyta 3 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 51
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytas 
pozicijas, neatsižvelgiama į ne finansų 
sandorio šalies sudarytas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurios objektyviai įvertinamos kaip 
tiesiogiai susijusios su tos sandorio šalies 
komercine arba iždo finansavimo veikla.

Or. en

Pakeitimas 52
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) informacijos riba; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kaip ne finansų sandorio šalis nustatytų, kad ne biržos išvestinės finansinės 
priemonės yra „objektyviai įvertinamos kaip tiesiogiai susijusios su [to subjekto ] komercine 
veikla“. Reikėtų išanalizuoti kitus nei 39 tarptautiniame apskaitos standarte nurodyti 
išvestinių finansinių priemonių sandoriai. Analizę atliktų pati įmonė, o ją patvirtintų 
nepriklausomas išorės auditorius. Siekiant užtikrinti maksimalią šių ataskaitų kokybę ir 
patikimumą, priežiūros institucija turėtų turėti teisę atlikti dalines patikras ir užduoti 
klausimus, į kuriuos įmonė būti teisiškai įpareigota atsakyti.

Pakeitimas 53
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, 
kurios ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys objektyviai 
įvertinamos kaip tiesiogiai susijusios su 
ne finansų sandorio šalies komercine 
veikla. 

Or. de

Pakeitimas 54
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, 
kurios ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutartys objektyviai 
įvertinamos kaip tiesiogiai susijusios su 
ne finansų sandorio šalies komercine 
veikla. 

Or. de

Pakeitimas 55
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijai, pagal kuriuos ne biržos 
išvestinės priemonės sutartys objektyviai 
įvertinamos kaip tiesiogiai susijusios su 
komercine veikla. Techniniuose 
reguliavimo standartuose, nurodytuose 
pirmoje dalyje, atsižvelgiama į esamas 
nuostatas, visuotinai pripažįstamus 
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standartus ir audito procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kaip ne finansų sandorio šalis nustatytų, kad ne biržos išvestinės finansinės 
priemonės yra „objektyviai įvertinamos kaip tiesiogiai susijusios su [to subjekto ] komercine 
veikla“. Reikėtų išanalizuoti kitus nei 39 tarptautiniame apskaitos standarte nurodyti 
išvestinių finansinių priemonių sandoriai. Analizę atliktų pati įmonė, o ją patvirtintų 
nepriklausomas išorės auditorius. Siekiant užtikrinti maksimalią šių ataskaitų kokybę ir 
patikimumą, priežiūros institucija turėtų turėti teisę atlikti dalines patikras ir užduoti 
klausimus, į kuriuos įmonė būti teisiškai įpareigota atsakyti.

Pakeitimas 56
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniuose reguliavimo standartuose 
atsižvelgiama į esamas teisines nuostatas, 
visuotinai pripažįstamus standartus ir 
audito procedūras.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų atlikti 39 tarptautiniu apskaitos standartu neapsiribojančią analizę. Analizę atliktų 
pati įmonė, o ją patvirtintų nepriklausomas išorės auditorius. Siekiant užtikrinti maksimalią 
šių ataskaitų kokybę, priežiūros institucija turėtų turėti teisę atlikti patikras įmonėje ir 
konsultuotis su ja.

Pakeitimas 57
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniuose reguliavimo standartuose 
atsižvelgiama į esamus teisės aktus, 
visuotinai pripažįstamus standartus ir 
audito procedūras.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų atlikti 39 tarptautiniu apskaitos standartu neapsiribojančią analizę. Analizę atliktų 
pati įmonė, o ją patvirtintų nepriklausomas išorės auditorius. Siekiant užtikrinti maksimalią 
šių ataskaitų kokybę, priežiūros institucija turėtų turėti teisę atlikti patikras įmonėje ir 
konsultuotis su ja.

Pakeitimas 58
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į 
sandorio šalies kiekvienos išvestinių 
finansinių priemonių klasės grynųjų 
pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla rizika, 
sumos svarbą visai sistemai.

Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į 
sandorio šalies kiekvienos ne biržos
išvestinių finansinių priemonių klasės 
grynųjų pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla 
rizika, sumos svarbą visai sistemai.
Sandorio šalies  išvestinių finansinių 
priemonių grynųjų pozicijų ir pozicijų, 
kurioms kyla rizika, sumos svarba visai 
sistemai nustatoma remiantis kokybiniais 
ir kiekybiniais ne biržos išvestinių 
priemonių klasės kriterijais. Visų pirma 
atsižvelgiama į kredito rizikos pozicijas, 
kai sudaromos sutartys su sistemai 
svarbiomis finansų įstaigomis.

Or. de

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti pateikti ribų nustatymo kriterijai ir numatyta, kad juos nustato ne 
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viena pati EVPRI. Nustatant tarpuskaitos prievolę turėtų būti atsižvelgiama į sisteminės 
rizikos, kylančios ne finansų įstaigoms sudarant ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutartis ES finansų sistemoje, laipsnį.

Pakeitimas 59
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sandorio šalies išvestinių finansinių 
priemonių grynųjų pozicijų ir pozicijų, 
kurioms kyla rizika, sumos svarba visai 
sistemai nustatoma remiantis kokybiniais 
ir kiekybiniais ne biržos išvestinių 
priemonių klasės kriterijais, visų pirma 
atsižvelgiant į kredito rizikos pozicijas, 
susijusias su sistemai svarbiomis finansų 
įstaigomis.

Or. en

Pakeitimas 60
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytas 
pozicijas, nebus atsižvelgiama į ne finansų 
sandorio šalies sudarytas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurios objektyviai įvertinamos kaip 
tiesiogiai susijusios su tos sandorio šalies 
komercine veikla.

4. Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytas 
pozicijas, nebus atsižvelgiama į ne finansų 
sandorio šalies sudarytas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurios objektyviai įvertinamos kaip 
tiesiogiai susijusios su tos sandorio šalies 
komercine veikla. Objektyviai įvertinami 
kaip tiesiogiai susiję su tos sandorio šalies 
komercine veikla visų pirma yra tokie 
sandoriai, kuriais siekiama apdrausti ar 
pagerinti komercinę veiklą.
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Or. de

Pakeitimas 61
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytas 
pozicijas, nebus atsižvelgiama į ne finansų 
sandorio šalies sudarytas ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurios objektyviai įvertinamos kaip 
tiesiogiai susijusios su tos sandorio šalies 
komercine veikla.

4. Apskaičiuojant šiame straipsnyje
nurodytas pozicijas, nebus atsižvelgiama į 
ne finansų sandorio šalies sudarytas ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, kurios objektyviai įvertinamos 
kaip tiesiogiai susijusios su tos sandorio 
šalies, sandorio šalies patronuojančiosios 
įmonės ar dukterinės įmonės ar jos 
patronuojančiosios įmonės kitos 
dukterinės įmonės komercine veikla.

Or. en

Pagrindimas

Ne finansų įstaigos dažnai naudojasi viena įmone siekdamos sumažinti grupės riziką. Taigi 
turėtų būti įmanoma perkelti komercinę riziką grupės viduje ir perkeliant neturėtų būti 
taikoma informavimo ir tarpuskaitos prievolė. Daugeliu atvejų gali būti numatyti teisiniai 
reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma, kokios grupės įmonės gali pasinaudoti išorės 
sandorio šalimis, kad sumažintų komercinę riziką. Išimtys sandoriams grupės viduje taip pat 
numatomos kituose svarbiuose finansų rinkų teisės aktuose, pvz., Finansinių priemonių rinkų 
direktyvoje.

Pakeitimas 62
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytas 
pozicijas, nebus atsižvelgiama į ne finansų 
sandorio šalies sudarytas ne biržos 

4. Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytas 
pozicijas, nebus atsižvelgiama į ne finansų 
sandorio šalies sudarytas ne biržos 
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išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurios objektyviai įvertinamos kaip 
tiesiogiai susijusios su tos sandorio šalies 
komercine veikla.

išvestinių finansinių priemonių sutartis, 
kurios objektyviai įvertinamos kaip 
tiesiogiai susijusios su rinkos ir kredito 
rizikos, kuri kyla tai sandorio šaliai
vykdant komercinę veiklą, mažinimu.

Or. en

Pakeitimas 63
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
tarpuskaitos prievolė netaikoma ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartims, 
kurias sudaro ne finansų sandorio šalis 
prieš tai, kai jai pradedama taikyti 
tarpuskaitos prievolė.

Or. en

Pagrindimas

Jei ne finansų sandorio šalis turi vykdyti visų savo ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių tarpuskaitą (iš karto) po to, kai atitinkamai pažeidžiama nustatyta tarpuskaitos riba, 
tarpuskaitos prievolė bus taikoma visoms įmonėms. Tuomet tarpuskaitos procesas sutriktų ar 
ištiktų vadinamasis tarpuskaitos šokas.  Ne finansų sandorio šalis turi atlikti viso savo ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių portfelio tarpuskaitą vienu metu. Dėl to atsiras didelė 
su grynųjų pinigų likvidumu susijusi rizika.

Pakeitimas 64
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Tarpuskaitos prievolė taikoma tol, kol 
ne finansų sandorio šalies ne biržos 
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išvestinių finansinių priemonių sutarčių
grynosios pozicijos ir pozicijos, kurioms 
kyla rizika, viršija tarpuskaitos ribą, ir 
nebetaikoma nuo tada, kai šios grynosios 
pozicijos ir pozicijos, kurioms kyla rizika, 
nebesiekia tarpuskaitos ribos.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente nėra aiškiai nurodyta, kada taikoma tarpuskaita. Ne finansų sandorio šaliai 
turėtų būti niekuomet netaikoma tarpuskaitos prievolė, jei jos ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių  pozicijos nesiekia tarpuskaitos ribos. Kitaip būtų diskriminuojama, nes 
būtų skirtingai traktuojamos ne finansų sandorio šalys, nepažeidžiančios tarpuskaitos ribos, 
ir tos, kurios neviršija šios ribos.

Pakeitimas 65
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansų sandorio šalys arba 7 straipsnio 
2 dalyje nurodytos ne finansų sandorio 
šalys, sudarančios ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutartis, kurių 
tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis 
neatlieka, užtikrina, kad siekiant įvertinti, 
kontroliuoti ir mažinti operacinę ir kredito 
riziką būtų taikomos tinkamos procedūros 
ir priemonės, įskaitant bent šias priemones:

1. Finansų sandorio šalys arba 7 straipsnio 
2 dalyje nurodytos ne finansų sandorio 
šalys, sudarančios ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutartis, kurių 
tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis 
neatlieka, užtikrina, kad siekiant įvertinti, 
kontroliuoti ir mažinti operacinę ir kredito 
riziką būtų taikomos tinkamos procedūros 
ir priemonės, įskaitant visų pirma
priemones:

Or. de

Pakeitimas 66
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, vykdomų sutarčių 
rinkos vertė kasdien vertinama pagal 
rinkos kainą, o pagal rizikos valdymo 
procedūras reikalaujama laiku ir tiksliai 
keistis įkaitu laikantis tinkamo atskyrimo 
principo arba turėti tinkamo bei 
proporcingo kapitalo.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 67
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolės, numatytos a ir b punktuose, 
taikomos tik tokioms ne finansų 
įstaigoms, kurioms taikoma tarpuskaitos 
prievolė, kaip numatyta 7 straipsnio 2 
dalyje, ir tik nuo dienos, kai pradedama 
taikyti tarpuskaitos prievolė.

Or. de

Pagrindimas

Jei ne finansų įstaigos turėtų taikyti 8 straipsnyje nurodytus rizikos mažinimo būdus, nors 
joms ir netaikoma tarpuskaitos prievolė, tai principą, pagal kurį ne finansų įstaigoms daroma 
netaikoma tarpuskaitos prievolė, reikėtų aiškinti atvirkščiai. 

Pakeitimas 68
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriuose patikslinamas ilgiausias galimas 
laikotarpis nuo ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutarties sudarymo 
iki jos patvirtinimo, nurodyto 1 dalies a 
punkte.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 69
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyti techniniai 
reguliavimo standartai priimami 
vadovaujantis Reglamento .../... [EVPRI 
reglamento] 7–7d straipsniais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 70
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tų techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 
2012 m. birželio 30 d.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 71
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius reguliavimo standartus, 
kuriuose patikslinama tvarka ir būtinas 
įkaito bei kapitalo lygis, kad būtų 
laikomasi 1 dalies b punkto ir 1 dalies 
antros pastraipos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 72
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į sandorio šalies teisinį 
pobūdį, pirmoje pastraipoje nurodyti 
techniniai reguliavimo standartai 
priimami vadovaujantis 
Reglamento ES.../... [EBI] [7–7d] 
straipsniais, Reglamento 
ES …/…[EVPRI] [7–7d] straipsniais arba 
Reglamento ES…/…[EDPPI] [7–7d] 
straipsniais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 73
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos bankininkystės institucija (EBI), 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija (EVPRI) ir Europos draudimo 
ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) 
iki 2012 m. birželio 30 d. Komisijai kartu 
pateikia bendrą tų techninių reguliavimo 
standartų projektą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 74
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šioje 
antraštinėje dalyje nurodytas taisykles, ir 
imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų įgyvendintos. Mažiausia 
galima sankcija – administracinė bauda. 
Numatomos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikomų pažeidus šioje 
antraštinėje dalyje nurodytas taisykles, ir 
imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų įgyvendintos. Mažiausia 
galima sankcija – administracinė bauda. 
Numatomos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Nustatydamos ir koreguodamos savo 
sankcijų taisykles, valstybės narės 
konsultuojasi su EVPRI.

Or. en

Pakeitimas 75
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad už finansų 2. Valstybės narės užtikrina, kad už finansų 
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sandorio šalių ir, jei reikia, ne finansų 
sandorio šalių priežiūrą atsakingos 
kompetentingos institucijos viešai skelbtų 
apie visas sankcijas, kurios skiriamos už 3–
8 straipsnių pažeidimus, jeigu minėtas 
paskelbimas finansų rinkoms nesukels 
didelio pavojaus ir susijusioms sandorio 
šalims nepadarys neproporcingos žalos.

sandorio šalių ir, jei reikia, ne finansų 
sandorio šalių priežiūrą atsakingos 
kompetentingos institucijos viešai skelbtų 
apie visas sankcijas, kurios skiriamos už 3–
8 straipsnių pažeidimus, jeigu minėtas 
paskelbimas finansų rinkoms nesukels 
didelio pavojaus ir susijusioms sandorio 
šalims nepadarys neproporcingos žalos.
Valstybės narės reguliariai skelbia 
įvertinimo ataskaitas dėl sankcijų 
taisyklių veiksmingumo.

Or. en

Pakeitimas 76
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus atlikti priežiūrą ir patikras, 
kurių reikia, kad jos galėtų vykdyti savo 
funkcijas.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų išteklių 
ir įgaliojimus atlikti priežiūrą ir patikras, 
kurių reikia, kad jos galėtų vykdyti savo 
funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 77
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija arba bet kuri kita 
institucija nepagrįstai nedelsdama 
informuoja EVPRI, kolegiją ir kitas 
susijusias institucijas apie kritinę padėtį, 
kuri susijusi su pagrindine sandorio šalimi, 
įskaitant finansų rinkų pokyčius, kurie gali 

Kompetentinga institucija arba bet kuri kita 
institucija nepagrįstai nedelsdama 
informuoja EVPRI, kolegiją ir kitas 
susijusias institucijas apie tikrą ar galimą 
kritinę padėtį, kuri susijusi su pagrindine 
sandorio šalimi, įskaitant finansų rinkų 
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turėti neigiamų padarinių valstybės narės, 
kurioje įsteigta minėta pagrindinė sandorio 
šalis arba vienas iš jos tarpuskaitos narių, 
rinkos likvidumui ir finansų sistemos 
stabilumui.

pokyčius, kurie gali turėti neigiamų 
padarinių valstybės narės, kurioje įsteigta 
minėta pagrindinė sandorio šalis arba 
vienas iš jos tarpuskaitos narių, rinkos 
likvidumui ir finansų sistemos stabilumui.

Or. en

Pakeitimas 78
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinė sandorio šalis priima tik labai 
likvidžius įkaitus su minimalia kredito ir 
rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo 
poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu. Ji
taiko reikiamą turto vertės mažinimą, kuris 
parodo, kad turto vertė gali sumažėti per 
laikotarpį nuo paskutinio jo vertinimo iki 
tada, kai pagrįstai galima manyti, kad jį 
galima likviduoti. Ji atsižvelgia į likvidumo 
riziką, kuri atsiranda dėl rinkos dalyvio 
įsipareigojimų neįvykdymo ir tam tikro 
turto koncentracijos riziką, kuri gali lemti 
priimtino įkaito dydžio nustatymą ir 
susijusius vertės mažinimus.

1. Pagrindinė sandorio šalis priima tik labai 
likvidžius įkaitus su minimalia kredito ir 
rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo 
poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu. Tam 
tikrais atvejais gali būti priimamos ne 
finansų sandorio šalims suteiktos banko 
garantijos arba lygiavertis turtas. 
Pagrindinė sandorio šalis taiko reikiamą 
turto vertės mažinimą, kuris parodo, kad 
turto vertė gali sumažėti per laikotarpį nuo 
paskutinio jo vertinimo iki tada, kai 
pagrįstai galima manyti, kad jį galima 
likviduoti. Ji atsižvelgia į likvidumo riziką, 
kuri atsiranda dėl rinkos dalyvio
įsipareigojimų neįvykdymo ir tam tikro 
turto koncentracijos riziką, kuri gali lemti 
priimtino įkaito dydžio nustatymą ir 
susijusius vertės mažinimus.

Or. en

Pakeitimas 79
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
V antraštinė dalies pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V antraštinė dalis Išbraukta.
Sąveikos susitarimai

Or. en

Pakeitimas 80
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 straipsnis Išbraukta.

Sąveikos susitarimai
1. Pagrindinė sandorio šalis gali sudaryti 
sąveikos susitarimą su kita pagrindine 
sandorio šalimi, kai yra įvykdyti 49–
50 straipsnių reikalavimai.
2. Pagrindinė sandorio šalis, sudarydama 
sąveikos susitarimą su kita pagrindine 
sandorio šalimi siekdama teikti paslaugas 
konkrečioje prekybos vietoje, 
nediskriminuojama naudojasi 
duomenimis, kurių jai reikia savo 
funkcijoms atlikti konkrečioje prekybos 
vietoje ir susijusioje atsiskaitymo 
sistemoje.
3. Sąveikos susitarimo sudarymas arba 
prieiga prie duomenų arba atsiskaitymo 
sistemos, kuri nurodyta 1 ir 2 dalyse, 
ribojami tik siekiant (tiesiogiai ar 
netiesiogiai) valdyti riziką, kuri atsiranda 
dėl minėto sąveikos susitarimo arba 
prieigos.

Or. en
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Pakeitimas 81
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.

Rizikos valdymas

1. Pagrindinės sandorio šalys, 
sudarančios sąveikos susitarimą:
(a) taiko atitinkamą politiką, procedūras 
ir sistemas, kuriomis siekiama 
veiksmingai nustatyti, stebėti ir valdyti 
papildomą riziką, kylančią dėl to 
susitarimo, kad galėtų laiku įvykdyti 
įsipareigojimus;
(b) susitaria dėl savo atitinkamų teisių ir 
pareigų, įskaitant taikytinus jų santykius 
reglamentuojančius teisės aktus;
(c) nustato, stebi ir veiksmingai valdo 
kredito ir likvidumo riziką, kad vienos 
pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos 
nario įsipareigojimų neįvykdymas 
nepaveiktų sąveikaujančios pagrindinės 
sandorio šalies;
(d) nustato, stebi ir sprendžia galimus 
tarpusavio priklausomybės ir sąsajų 
klausimus, kylančius dėl sąveikos 
susitarimo, kurie galėtų daryti poveikį 
kredito ir likvidumo rizikai, susijusiai su 
tarpuskaitos narių koncentracija ir 
sujungtais finansiniais ištekliais.
Taikant b punktą, kai reikia, pagrindinės 
sandorio šalys naudoja tas pačias 
taisykles dėl pervedimo pavedimo įvedamo 
į savo atitinkamas sistemas momento ir 
momento, kai jų nebegalima panaikinti, 
kaip nustatyta Direktyvoje 98/26/EB.
Taikant c punktą, susitarimo sąlygose 
bendrais bruožais nusakomas procesas, 
kaip valdomos įsipareigojimų neįvykdymo 
pasekmės, kai nustatoma, kad viena iš 
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pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis 
sudarytas sąveikos susitarimas, nevykdo 
įsipareigojimų.
Taikant d punktą, pagrindinės sandorio 
šalys griežtai kontroliuoja tarpuskaitos 
narių įkaito pagal susitarimą 
perskirstymą, jeigu tai leidžia daryti jų 
kompetentingos institucijos. Minėtame 
susitarime taip pat nusakoma, kaip buvo 
sprendžiami su rizika susiję klausimai, 
atsižvelgiant į pakankamą rizikos 
draudimą ir poreikį riboti rizikos plitimą.
2. Jeigu rizikos valdymo modeliai, kuriuos 
naudoja pagrindinės sandorio šalys, 
siekdamos apdrausti savo poziciją 
tarpuskaitos narių atžvilgiu, ir jų abipuses 
pozicijas, skiriasi, pagrindinės sandorio 
šalys nustato tuos skirtumus, įvertina dėl 
to galinčią kilti riziką ir imasi priemonių, 
įskaitant papildomų finansinių išteklių 
užtikrinimą, kuriuo ribojamas jų poveikis 
sąveikos susitarimui bei jų galimos 
pasekmės rizikos plitimo atžvilgiu ir 
užtikrina, kad šie skirtumai nepaveiktų 
visų pagrindinių sandorio šalių gebėjimo 
valdyti tarpuskaitos nario įsipareigojimų 
neįvykdymo pasekmes.

Or. en

Pakeitimas 82
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50 straipsnis Išbraukta.
Sąveikos susitarimo tvirtinimas

1. Sąveikos susitarimą pirmiausia turi 
patvirtinti kompetentingos susijusios 
pagrindinės sandorio šalies institucijos. 
Šiuo atveju taikoma 13 straipsnyje 
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nustatyta tvarka.
2. Kompetentingos institucijos sąveikos 
susitarimus patvirtina tik jeigu tenkinami 
49 straipsnyje išdėstyti reikalavimai ir 
jeigu minėto susitarimo sąlygose 
nustatytos techninės sandorių 
tarpuskaitos sąlygos leidžia finansų 
rinkoms sklandžiai ir tinkamai veikti, ir 
jeigu susitarimas nesumažina priežiūros 
veiksmingumo.
3. Kai kompetentinga institucija laiko, kad 
2 dalyje nustatyti reikalavimai neįvykdyti, 
ji raštu pateikia paaiškinimus dėl rizikos 
vertinimo kitoms susijusioms 
kompetentingoms institucijoms ir 
pagrindinėms sandorio šalims. Ji taip pat 
informuoja EVPRI, kuri pateikia 
nuomonę dėl rizikos vertinimo pagrįstumo 
kaip priežasties atsisakyti sudaryti 
sąveikos susitarimą. EVPRI nuomonė taip 
pat pateikiama visoms susijusioms 
pagrindinėms sandorio šalims. Jei EVPRI 
vertinimas skiriasi nuo susijusios 
kompetentingos institucijos vertinimo, ta 
institucija dar kartą apsvarsto savo 
poziciją, atsižvelgdama į EVPRI 
nuomonę.
4. Iki 2012 m. birželio 30 d. EVPRI 
parengia nurodymus arba 
rekomendacijas, kuriomis siekiama 
nustatyti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 
sąveikos susitarimų vertinimą, laikantis 
Reglamento .../... [EVPRI reglamento] 
8 straipsnyje numatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 83
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sandorių duomenų saugykla skelbia 
bendras sutarčių, apie kurias jai pranešta, 
pozicijas pagal išvestinių finansinių 
priemonių klasę.

1. Sandorių duomenų saugykla reguliariai
skelbia bendras sutarčių, apie kurias jai 
pranešta, pozicijas pagal išvestinių 
finansinių priemonių klasę taip, kad ši 
informacija būtų lengvai prieinama.

Or. en

Pakeitimas 84
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki tos pačios datos Komisija, suderinusi su 
EVPRI ir susijusiomis sektoriaus 
institucijomis, įvertina ne finansų įmonių 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sandorių svarbą sistemai.

Iki tos pačios datos Komisija, suderinusi su 
EVPRI ir susijusiomis sektoriaus 
institucijomis, įvertina ne finansų įmonių 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sandorių svarbą sistemai ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
kartu su pasiūlymais dėl tolesnio 
tarpuskaitos prievolės, kuri pagal 
7 straipsnio nuostatas taikoma ne finansų 
įmonėms, tinkamumo ar jos pakeitimų.

Or. en

Pagrindimas

Su šiuo reglamentu susijusiame Komisijos atliktame poveikio vertinime nebuvo išanalizuota, 
ar dėl ne finansų pramonės sektorių ir (arba) ne finansų įmonių sandorių, susijusių su ne 
biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kyla sisteminė rizika finansų sistemai apskritai 
ir ar ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos prievolės nustatymas, kai 
viršijama tarpuskaitos riba, yra pateisinamas.  Taigi Komisija dar turėtų pagrįsti 
tarpuskaitos prievolės taikymą ne finansų įmonių ne biržos išvestinėms finansinėms 
priemonėms, kai viršijama tarpuskaitos riba.


