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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
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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:



PA\897336LT.doc 5/13 PE486.104v01-00

LT

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 kodus ir 
gaires, reikia, 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 sukurti veiksmingą 
perdavimo teisių prekybą, visiems 
asmenims, perkantiems ar 
parduodantiems šias perdavimo teises, 
reikia taikyti išimtis;

Or. en

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

G20 šalių finansų ministrų ir centrinių 
bankų valdytojų komunikatą, kuriuo 
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 pačių 
sąskaitomis vykdo prekybą biržos prekių 
išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
kaip pagalbinę veiklą, 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. Tačiau įmonės, kurios 
specializuojasi prekyboje biržos prekėmis 
ir biržos prekių išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, turėtų patekti į šios 
direktyvos taikymo sritį;

Or. en

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
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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. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši išimtis nėra kliūtis asmenims, 
prekiaujantiems finansinėmis priemonėmis 
savo sąskaita kaip 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, taikyti kitą pagal šį straipsnį 
taikytiną išimtį;

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad ši išimtis nebūtų kliūtis asmenims, išskirtiems pagal 2 straipsnio 1 dalies 
i punktą, taikyti kitą 2 straipsnyje numatytą išimtį, reikia patikslinimo.

Pakeitimas 4

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;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodytomis išimtimis įmonių struktūrų aprašymui, ypač MVĮ, skiriama 
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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 5

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 
paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2006/48/EB , teikimas;

Or. en

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 6

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 
sąskaita finansinių ateities sandorių, 
pasirinkimo sandorių ar kitų išvestinių 

(k) įmonėms, kurios:
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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;

Or. en

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 7

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 Direktyvos 
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Reglamentą (EB) 715/2009 arba pagal tuos 
reglamentus priimtus tinklo kodeksus arba 
gaires. 

2009/73/EB atitinkamose 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.

Or. en

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 8

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 
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keliama rizika.

Or. en

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 9

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;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 10

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.

Or. en
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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 11

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.

Or. en

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 12

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 sudaromi 
ne komerciniais tikslais ir turi kitoms 
išvestinėms finansinėms priemonėms 
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būdingų požymių;

Or. en

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:
- 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.


