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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

Tačiau nuo tada įvyko du toliau paminėti pokyčiai ir paaiškėjo, kad reikia siekti pažangos.
Visų pirma, atsiradus, be kita ko, naujiems produktams finansų rinkos labai suklestėjo. Antra, 
2008 m. finansų krizės ir jų padariniai parodė šių rinkų veikimo trūkumus ir nepakankamą 
skaidrumą, taip pat FPRD trūkumus sprendžiant šias problemas. Atsižvelgdama į įgytą patirtį, 
Europos Komisija siūlo persvarstyti FPRD. Pagrindiniai persvarstymo tikslai yra šie:

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

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

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

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


