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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pokriziniu laikotarpiu labai svarbu stiprinti finansinių priemonių reguliavimą ir su 
svarbiausiais tarptautiniais partneriais įgyvendinamos veiklos koordinavimą. Kaip ir dera, ES 
ypač daug dėmesio skiria siekiui užtikrinti stabilesnes ir skaidresnes finansų rinkas.

Tuo pačiu svarbu žinoti, kad labai dažnai finansinėmis priemonėmis ir finansų rinkomis 
naudojasi su finansais nesusijusios bendrovės. Taip ypač dažnas žaliavų ir energijos 
sektoriaus, kur minėtosios priemonės susijusios su svarbiausiomis žaliavomis, įmonių atvejis. 
Kitos įmonės naudoja finansines priemones rizikai drausti arba kitais įmonių finansų valdymo 
tikslais.

Bet koks reguliavimas turėtų būti taikomas saikingai. Kai reguliuojama nepakankamai, kyla 
grėsmė rinkai. Kai reguliuojama pernelyg griežtai, didėja išlaidos, o tam tikrais atvejais –
išauga kainos galutiniams vartotojams. Kai kuriose maisto prekių ir energijos produktų srityse 
toks poveikis nebūtų pageidaujamas. Užtikrinus griežtesnį reguliavimą kai kurios mažesnės 
įmonės galėtų išsilaikyti rinkos konkurencijos sąlygomis išvengdamos papildomų išlaidų. Be 
to, kai finansinės priemonės susiejamas su svarbiausiomis žaliavomis, sisteminė rizika 
minimali.

Pranešėjas, siekdamas didžiausią dėmesį skirti būtinybei kuo labiau mažinti sisteminę riziką, 
kuri gali kilti taikant ne biržos išvestines finansines priemones, siūlo aiškiai reglamentuoti 
nuostatas dėl su finansais nesusijusių įmonių ir pabandyti užtikrinti tinkamą jų prekybos ne 
biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis reguliavimą bei sumažinti administracinę 
naštą, su kuria susiduria reguliuotojai ir įmonės.

Siūlomi pakeitimai:

• patikslinti kai kurias apibrėžtis,

• palengvinti kai kurias procedūras,

• padėti išvengti vadinamųjų tarpuskaitos sukrėtimų ir kitos neproporcingai didelės 
naštos, su kuria susiduria įmonės,

• nebetaikyti informavimo ribų, kadangi tarpuskaitos ribinė vertė suteikia pakankamas 
garantijas,

• nustatyti nuoseklesnius ir skaidresnius kriterijus, susijusius su sprendimais dėl 
reguliavimo,

• patikslinti procedūras, pagal kurias būtų nustatyta, ar ne biržos išvestinėms 
finansinėms priemonėms ir pagrindinėms sandorio šalims taikoma tarpuskaita.

PAKEITIMAI

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

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Jei reikia, finansų sandorio šalims 
taikomos taisyklės taip pat turėtų būti 
taikomos ne finansų sandorio šalims. 
Pripažinta, kad ne finansų sandorio šalys 
naudoja ne biržos išvestinių priemonių 
sutartis, kad apsidraustų nuo komercinės 
rizikos, kuri tiesiogiai siejama su jų 
komercine veikla. Todėl sprendžiant, ar ne 
finansų sandorio šaliai reikėtų taikyti 
tarpuskaitos prievolę, reikėtų tinkamai 
apsvarstyti tikslą, kuriuo ta ne finansų 
sandorio šalis naudoja ne biržos išvestines 
finansines priemones, ir jos turimų tų 
priemonių pozicijų dydį. Nustatydama 
tarpuskaitos prievolės ribą, EVPRI turėtų 
pasitarti su visomis susijusiomis 
institucijomis, kaip antai reguliavimo 
institucijomis, kurios atsakingos už prekių 
rinkas, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
atsižvelgta į šių sektorių ypatybes. Be to, 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija 
įvertins ne finansų įmonių ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sandorių 
skirtinguose sektoriuose, įskaitant 
energetikos sektorių, svarbą sistemai.

(16) Jei reikia, finansų sandorio šalims 
taikomos taisyklės taip pat turėtų būti 
taikomos ne finansų sandorio šalims. 
Pripažinta, kad ne finansų sandorio šalys 
naudoja ne biržos išvestinių priemonių 
sutartis, kad apsidraustų nuo komercinės 
rizikos, kuri tiesiogiai siejama su jų 
komercine veikla. Todėl sprendžiant, ar ne 
finansų sandorio šaliai reikėtų taikyti 
tarpuskaitos prievolę, reikėtų tinkamai 
apsvarstyti tikslą, kuriuo ta ne finansų 
sandorio šalis naudoja ne biržos išvestines 
finansines priemones, ir jos turimų tų 
priemonių pozicijų dydį. Nustatydama 
tarpuskaitos prievolės ribą, EVPRI turėtų 
pasitarti su visomis susijusiomis 
institucijomis ir suinteresuotosiomis 
šalimis, kaip antai reguliavimo 
institucijomis, kurios atsakingos už prekių 
rinkas ir energijos sektorių, siekiant 
užtikrinti, kad būtų visiškai atsižvelgta į šių 
sektorių ypatybes. Be to, iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. Komisija įvertins ne finansų 
įmonių ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sandorių skirtinguose 
sektoriuose, įskaitant energetikos sektorių, 
svarbą sistemai.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) „išvestinių finansinių priemonių klasė“ 
– tam tikras skaičius ne biržos išvestinių 

(4) „išvestinių finansinių priemonių klasė“ 
– tam tikras skaičius išvestinių finansinių 
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finansinių priemonių sutarčių, turinčių 
bendrų esminių ypatybių; 

priemonių sutarčių, turinčių bendrų 
esminių ypatybių;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) „ne biržos išvestinės finansinės 
priemonės“ – išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, nevykdomos 
reguliuojamojoje rinkoje, kuri apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 
1 dalies 14 punkte; 

(5) „ne biržos išvestinės finansinės 
priemonės“ – išvestinių finansinių 
priemonių sutartys, nevykdomos 
reguliuojamojoje rinkoje, kuri apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 
1 dalies 14 punkte, arba trečiosios šalies 
rinkoje, kuri, remiantis šios direktyvos 
19 straipsnio 6 dalies nuostatomis, 
laikoma lygiaverte reguliuojamajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) „finansų sandorio šalis“ – investicinės 
įmonės, apibrėžtos Direktyvoje 
2004/39/EB, kredito įstaigos, apibrėžtos
Direktyvoje 2006/48/EB, draudimo 
įmonės, apibrėžtos Direktyvoje 
73/239/EEB, gyvybės draudimo įmonės, 
apibrėžtos Direktyvoje 2002/83/EB, 
perdraudimo įmonės, apibrėžtos
Direktyvoje 2005/68/EB, kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektai (KIPVPS), apibrėžti
Direktyvoje 2009/65/EB, įstaigos, 
atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, 

(6) „finansų sandorio šalis“ – Sąjungoje 
įsteigta įmonė, kuri yra investicinė įmonė, 
patvirtinta Direktyvoje 2004/39/EB, 
kredito įstaiga, patvirtinta Direktyvoje 
2006/48/EB, draudimo įmonė, patvirtinta
Direktyvoje 73/239/EEB, gyvybės 
draudimo įmonė, patvirtinta Direktyvoje 
2002/83/EB, perdraudimo įmonė, 
patvirtinta Direktyvoje 2005/68/EB, 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), 
patvirtintas Direktyvoje 2009/65/EB, 
įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų 
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kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/41/EB, ir
alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojai, apibrėžti Direktyvoje
2010/…/ES;

skyrimą, kurioms taikomi pagal Direktyvą
2003/41/EB nustatyti reikalavimai, arba
alternatyvaus investavimo fondas, kuris 
yra ES alternatyvaus investavimo fondas, 
valdomas ES alternatyvaus investavimo 
fondo valdytojo, kaip nustatyta pagal 
Direktyvą 2010/…/ES;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai EVPRI, vadovaudamasi 
23 straipsnio nuostatomis, pripažįsta 
trečiojoje šalyje įsisteigusią pagrindinę 
sandorio šalį, atitinkama trečiosios šalies 
priežiūros institucija, taikydama 
23 straipsnio 4 dalyje nurodytus 
bendradarbiavimo susitarimus, 
informuoja EVPRI apie išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių klases, su 
kuriomis susijusias tarpuskaitos 
paslaugas teikti tai pagrindinei sandorio 
šaliai suteikta teisė Sąjungoje 
įsisteigusiems tarpuskaitos nariams arba 
klientams.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EVPRI, gavusi 1 dalyje nurodytą 
pranešimą ir prašymą, per šešis mėnesius 
pateikia prašančiajai kompetentingai 

2. EVPRI, gavusi 1 dalyje nurodytą 
pranešimą ir prašymą ir 1a dalyje nurodytą 
informaciją, per šešis mėnesius priima 
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institucijai sprendimą, kuriame 
nurodoma:

sprendimą dėl:

a) ar tos klasės išvestinės finansinės 
priemonės yra tinkamos, kad būtų taikoma 
tarpuskaitos prievolė pagal 3 straipsnį;

a) to, ar tos klasės išvestinės finansinės 
priemonės yra tinkamos, kad būtų taikoma 
tarpuskaitos prievolė pagal 3 straipsnį;

b) data, kada įsigalioja tarpuskaitos 
prievolė.

b) dėl datos, kada įsigalioja tarpuskaitos 
prievolė, įskaitant terminą, per kurį 
sandorio šalims ar sandorio šalių 
kategorijoms pradedama taikyti 
tarpuskaitos prievolė.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EVPRI priima sprendimą remdamasi 
šiais kriterijais: 

3. EVPRI priima sprendimą remdamasi 
šiais kriterijais: 

a) sisteminės rizikos finansų sistemoje 
mažinimas;

a) sisteminės rizikos finansų sistemoje 
mažinimas;

aa) poveikis sandorio šalies kredito 
rizikos, kuri atsiranda taikant prievolę 
atitinkamos klasės išvestinių finansinių 
priemonių sutartims, dydžiui rinkoje 
atsižvelgiant į atitinkamą išvestinių 
finansinių priemonių klasę ir lyginant 
išvestinių finansinių priemonių klases;

b) sutarčių likvidumas; b) atitinkamos klasės išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių apimtis ir likvidumas;

c) galimybė gauti kainodaros informaciją; c) galimybė atitinkamos klasės išvestinių 
finansinių priemonių sutartyse gauti 
kainodaros informaciją;

d) pagrindinės sandorio šalies gebėjimas 
tvarkyti atitinkamą skaičių sutarčių;

d) pagrindinės sandorio šalies gebėjimas 
siūlyti visiems – taip pat smulkesniems 
rinkos dalyviams, pvz., mažoms ir 
vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) –
aktualias reikmes užtikrinančius 
produktus;

e) pagrindinės sandorio šalies teikiamos e) tai, ar daugiau negu viena pagrindinė 
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kliento apsaugos lygis. sandorio šalis gali teikti su atitinkamos 
klasės išvestinių finansinių priemonių 
sutartimis susijusias tarpuskaitos 
paslaugas;

ea) tai, kiek tarpuskaita kainuoja rinkos 
dalyviams, ypač ne finansų sandorio 
šalims ir ekonomikai apskritai;
eb) pagrindinių fizinių produktų ypatybės.

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

Prieš priimdama sprendimą EVPRI rengia 
viešą konsultaciją ir prireikus konsultuojasi 
su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EVPRI, vadovaudamasi 2 dalies 
b punkto nuostatomis, priima sprendimą 
atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
a) numatoma atitinkamos klasės 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
apimtis;
b) atitinkamų pagrindinių sandorio šalių 
gebėjimas susitvarkyti su numatoma 
apimtimi ir valdyti riziką, susijusią su 
atitinkamos klasės išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių tarpuskaita;
c) sandorio šalių, kurios veikia ir, kaip 
tikimasi, veiks atitinkamos klasės 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
rinkoje, rūšis ir skaičius;
d) laikotarpis, būtinas sandorio šaliai, 
kuriai taikoma tarpuskaitos prievolė, 
pradėti taikyti priemonėms, skirtoms 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
tarpuskaitai atlikti dalyvaujant 
pagrindinei sandorio šaliai;
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e) atitinkamos klasės išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių rinkoje veikiančių 
įvairių sandorio šalių, kurioms pagal 
3 straipsnį būtų taikoma tarpuskaitos 
prievolė, rizikos valdymas, teisiniai ir 
veiklos pajėgumai;
f) atitinkamos klasės išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių tarpusavio sąsajos 
finansų rinkose.

Or. en

Pakeitimas 9

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 sutarčių atžvilgiu pateikia 
kompetentingai institucijai, paskirtai pagal 
Direktyvos 2004/39/EB 48 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 10

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.

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

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI, pasitarusi su Europos sisteminės 
rizikos valdyba ir kitomis susijusiomis 
institucijomis, ne vėliau kaip iki 2012 m. 
birželio 30 d. Komisijai pateikia tų 
reguliavimo standartų projektus.

Po viešų konsultacijų EVPRI, pasitarusi su 
Europos sisteminės rizikos valdyba ir 
kitomis susijusiomis institucijomis, ne 
vėliau kaip iki 2012 m. birželio 30 d. 
Komisijai pateikia tų reguliavimo standartų 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tarpuskaitos prievolė nenutrūkstamai 
taikoma tol, kol ne finansų sandorio šalies 
grynosios pozicijos ir pozicijos, kurioms 
kyla rizika, ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutartyse viršija tarpuskaitos 
ribą, ir nebetaikoma nuo tada, kai šios 
grynosios pozicijos ir pozicijos, kurioms 
kyla rizika, nebesiekia tarpuskaitos ribos.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apskaičiuojant 2 dalyje nurodytas 
pozicijas, nebus atsižvelgiama į ne 

Išbraukta.
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finansų sandorio šalies sudarytas ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutartis, kurios objektyviai įvertinamos 
kaip tiesiogiai susijusios su tos sandorio 
šalies komercine veikla. 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, pasitarusi su EVPRI, ESRV ir 
kitomis susijusiomis institucijomis, 
periodiškai peržiūri 3 dalyje nustatytas 
ribas ir prireikus jas iš dalies pakeičia.

5. Komisija, pasitarusi su EVPRI, EBI, 
ESRV ir kitomis susijusiomis 
institucijomis, periodiškai peržiūri 3 dalyje 
nustatytas ribas ir prireikus jas iš dalies 
pakeičia vadovaudamasi šios dalies 
nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai įmanoma, elektronines priemones, 
kuriomis užtikrinama, kad bus laiku 
patvirtinamos ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutarties sąlygos;

a) elektronines priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad bus laiku patvirtinamos 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
sutarties sąlygos, nebent tai nesutaptų su 
konkrečioje sutarčių rinkoje vyraujančia 
gera administracine (angl. „back office“) 
praktika arba pernelyg apsunkintų 
konkrečią ne finansų sandorio šalį;

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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.

Taikant b punktą, vykdomų sutarčių rinkos 
vertė kasdien vertinama pagal rinkos kainą, 
o pagal rizikos valdymo procedūras 
reikalaujama laiku ir tiksliai keistis įkaitu 
pagal vyraujančią rinkos praktiką 
laikantis tinkamo atskyrimo principo arba, 
kai tai susiję su finansų sandorio šalimis,
turėti tinkamo bei proporcingo kapitalo.

Or. en

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a ir b punktuose 
išdėstytos prievolės netaikomos ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartims, 
kurias ne finansų sandorio šalis sudarė 
iki dienos, kai šiai ne finansų sandorio 
šaliai pradedama taikyti 7 straipsnio 
2 dalyje nurodyta tarpuskaitos prievolė.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tų techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI Komisijai pateikia iki 

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

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

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.

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

Or. en

Pakeitimas 20

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 bet kokiais pasiūlymais dėl 
tolesnio tarpuskaitos prievolės, kuri pagal 
7 straipsnio nuostatas taikomos ne 
finansų įmonėms, tinkamumo ar jos 
pakeitimų.

Or. en
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