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Pakeitimas 25
Chris MacManus
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo gilios krizės laikotarpiu nustoti reguliuoti finansų sektoriaus elementus nėra tai, ko 
reikia. Nereikėtų atsisakyti pažangos, pasiektos reguliuojant ir kontroliuojant kapitalą po 
paskutinio nuosmukio. Palankesnių sąlygų sudarymas vadinamajam sintetiniam pakeitimui 
vertybiniais popieriais nėra tai, ko Europai reikia siekiant įveikti šią krizę. Jie buvo 
naudojami siekiant pagrįsti šeimos būsto hipotekos paskolų pardavimą.

Pakeitimas 26
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) prieš finansų krizę tam tikra 
pakeitimo vertybiniais popieriais veikla 
buvo grindžiama inicijavimo siekiant 
paskirstyti modeliu. Pagal tą modelį 
pakeitimui vertybiniais popieriais buvo 
atrenkamas prastesnės kokybės turtas ir 
taip kenkiama investuotojams, kuriems 
galiausiai kildavo didesnė rizika, nei jie 
galbūt ketino prisiimti. Siekiant panaikinti 
tokią praktiką ateityje buvo nustatytas 
reikalavimas patikrinti kredito suteikimo 
standartus, taikytinas sukuriant vertybiniais 
popieriais pakeistą turtą. Tačiau neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, atliekant tą kredito suteikimo 
standartų patikrinimą reikėtų atsižvelgti į 
konkrečias aplinkybes, įskaitant to 

(7) prieš 2008 m. finansų krizę tam 
tikra pakeitimo vertybiniais popieriais 
veikla buvo grindžiama inicijavimo 
siekiant paskirstyti modeliu. Pagal tą 
modelį pakeitimui vertybiniais popieriais 
buvo atrenkamas prastesnės kokybės turtas 
ir taip kenkiama investuotojams, kuriems 
galiausiai kildavo didesnė rizika, nei jie 
galbūt ketino prisiimti. Siekiant panaikinti 
tokią praktiką ateityje buvo nustatytas 
reikalavimas patikrinti kredito suteikimo 
standartus, taikytinas sukuriant vertybiniais 
popieriais pakeistą turtą. Tačiau neveiksnių 
pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, atliekant tą kredito suteikimo 
standartų patikrinimą reikėtų atsižvelgti į 
konkrečias aplinkybes, įskaitant to 
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neveiksnaus turto pirkimą ir pakeitimo 
vertybiniais popieriais rūšį. Todėl būtina iš 
dalies pakeisti kredito suteikimo standartų 
patikrinimą, siekiant sudaryti sąlygas 
investuotojui atlikti išsamų neveiksnaus 
turto kokybės ir veiksnumo patikrinimą, 
kad galėtų priimti racionalų, tinkama 
informacija pagrįstą investavimo 
sprendimą;

neveiksnaus turto pirkimą ir pakeitimo 
vertybiniais popieriais rūšį. Todėl būtina iš 
dalies pakeisti kredito suteikimo standartų 
patikrinimą, siekiant sudaryti sąlygas 
investuotojui atlikti išsamų neveiksnaus 
turto kokybės ir veiksnumo patikrinimą, 
kad galėtų priimti racionalų, tinkama 
informacija pagrįstą investavimo 
sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 27
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) svarbu, kad iniciatorių, rėmėjų, 
pirminių skolintojų, dalyvaujančių 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
sandoriuose, interesai būtų suderinti. 
Kadangi pagal šį reglamentą taikomas 
rizikos išlaikymo reikalavimas, taikomas 
visų rūšių pakeitimui vertybiniais 
popieriais, padeda suderinti šiuos 
interesus, iniciatorius, rėmėjas ar 
pirminis skolintojas turėtų nuolat išlaikyti 
reikšmingą grynąją pakeitimo vertybiniais 
popieriais dalį, ne mažesnę kaip 5 % visų 
rūšių pakeitimo vertybiniais popieriais, 
įskaitant balansinį sintetinį pakeitimą 
vertybiniais popieriais;

Or. en

Pagrindimas

Pagal standartizavimo kriterijus, pateiktus EBI ataskaitoje dėl paprasto, skaidraus ir 
standartizuoto (PSS) sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos (EBA/OP/2020/07), 
iniciatorius arba pirminis skolintojas, dalyvaujantis balansiniame sintetiniame pakeitime 
vertybiniais popieriais, „turėtų laikytis rizikos išlaikymo reikalavimo pagal Pakeitimo 
vertybiniais popieriais reglamento 6 straipsnį“.
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Pakeitimas 28
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) sintetinis kainų skirtumo perviršis 
yra plačiai naudojamas tam tikrų rūšių 
sandoriuose ir yra investuotojams bei 
iniciatoriams naudingas mechanizmas, 
atitinkamai sumažinantis kredito 
užtikrinimo išlaidas ir pozicijos riziką. 
Šiuo atžvilgiu sintetinis kainų skirtumo 
perviršis yra labai svarbus tam tikroms 
mažmeninio turto klasėms, pavyzdžiui, 
paskoloms mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) ir vartotojams, kurių 
pelningumas ir kredito nuostoliai yra 
didesni, palyginti su kitomis turto 
klasėmis, ir kurių atžvilgiu vertybiniais 
popieriais pakeistos pozicijos sukuria 
kainų skirtumo perviršį tiems nuostoliams 
padengti. Tačiau tais atvejais, kai 
sintetinio kainų skirtumo perviršio, kuris 
yra mažesnio prioriteto nei investuotojo 
pozicija, suma yra per didelė, įmanoma, 
kad pagal nė vieną realistišką scenarijų 
investuotojas į pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijas nepatirs jokių 
nuostolių, todėl rizika nebus veiksmingai 
perleista. Siekiant sumažinti priežiūros 
sunkumus ir toliau standartizuoti šį 
struktūrinį aspektą, svarbu nurodyti 
griežtus PSS balansinio sintetinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijus 
ir užtikrinti visos informacijos apie 
sintetinio kainų skirtumo perviršio 
panaudojimą atskleidimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais yra finansų krizių paspartinimo ir stiprinimo 
veiksnys, būtent tai ir nutiko per paskutinę finansų krizę. Palengvinus šias operacijas, 
padidėtų finansinė sisteminė rizika, todėl susilpnėtų finansinis stabilumas.
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Pakeitimas 29
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, kurios būtų 
atsakingos už reikalavimų, kuriuos turi 
atitikti balansinis sintetinis pakeitimas 
vertybiniais popieriais, kad jam būtų 
suteikta PSS nuoroda, laikymosi priežiūrą. 
Šias pareigas galėtų vykdyti ta pati 
kompetentinga institucija, kuri paskirta 
prižiūrėti iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS 
atitiktį reikalavimams, kuriuos turi atitikti 
tradicinis pakeitimas vertybiniais 
popieriais, kad jam būtų suteikta PSS 
nuoroda. Kaip ir tradicinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju, tokias 
pareigas galėtų vykdyti kita kompetentinga 
institucija nei ta, kuriai pavesta prižiūrėti, 
kaip iniciatoriai, pirminiai skolintojai, 
SPPVPS, rėmėjai ir investuotojai vykdo 
Reglamento (ES) 2017/2402 5–9 
straipsniuose nustatytas prudencines 
prievoles, kai pareiga prižiūrėti šių 
reikalavimų laikymąsi, atsižvelgiant į šių 
prievolių prudencinį aspektą, buvo 
konkrečiai patikėta kompetentingoms 
institucijoms, atsakingoms už atitinkamų 
finansinių įstaigų prudencinę priežiūrą;

(21) valstybės narės turėtų paskirti 
kompetentingas institucijas, kurios būtų 
atsakingos už reikalavimų, kuriuos turi 
atitikti balansinis sintetinis pakeitimas 
vertybiniais popieriais, kad jam būtų 
suteikta PSS nuoroda, laikymosi priežiūrą. 
Šias pareigas galėtų vykdyti ta pati 
kompetentinga institucija, kuri paskirta 
prižiūrėti iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS 
atitiktį reikalavimams, kuriuos turi atitikti 
tradicinis pakeitimas vertybiniais 
popieriais, kad jam būtų suteikta PSS 
nuoroda. Kaip ir tradicinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju, tokias 
pareigas galėtų vykdyti kita kompetentinga 
institucija nei ta, kuriai pavesta prižiūrėti, 
kaip iniciatoriai, pirminiai skolintojai, 
SPPVPS, rėmėjai ir investuotojai vykdo 
Reglamento (ES) 2017/2402 5–9 
straipsniuose nustatytas prievoles;

Or. en

Pakeitimas 30
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) kai pirmą kartą buvo parengtas 
Reglamentas (ES) 2017/2402, su tvarumu 
susijusių ataskaitų teikimo ir duomenų 
rinkimo praktika buvo kur kas mažiau 
išplėtota nei šiandien. Sąjungos lygmeniu 
taip pat buvo labai mažai reglamentų, 
kuriais būtų galima remtis. Todėl to 
reglamento 22 straipsnio 4 dalyje 
įtvirtintas tik bendras reikalavimas skelbti 
informaciją apie „aplinkosauginį 
veiksmingumą“, kaip dalį skaidrumo 
reikalavimų, taikomų ne ABCP PSS 
pakeitimui vertybiniais popieriais, jei 
tokia informacija apskritai yra prieinama. 
Ši padėtis labai pasikeitė dėl sparčios 
pažangos tvarumo ataskaitų teikimo, 
standartizavimo, duomenų prieinamumo, 
tvarumo reitingų ir kt. srityse 
privačiajame sektoriuje. Nuo tada 
Sąjunga priėmė Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2019/208813a ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2020/85213b 
(Taksonomijos reglamentas). Ji taip pat 
išplėtė nefinansinių įmonių nefinansinių 
ataskaitų teikimo apimtį ir šiuo metu 
persvarsto Nefinansinės informacijos 
atskleidimo direktyvą, siekdama pagerinti 
su tvarumu susijusių duomenų, kuriais 
gali naudotis finansų rinkos dalyviai, 
prieinamumą. PSS tradicinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais ir PSS balansinio 
sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais 
reikalavimai, susiję su aplinka ir tvarumu, 
turėtų atspindėti šiuos pokyčius;
_________________
13a 2019 m. lapkričio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/2088 dėl su tvarumu susijusios 
informacijos atskleidimo finansinių 
paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, 
p. 1).
13b 2020 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2020/852 dėl sistemos tvariam 
investavimui palengvinti sukūrimo, 
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kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 
p. 13).

Or. en

Pakeitimas 31
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) PSS tradicinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais ir balansinio 
sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais 
skaidrumo reikalavimai turėtų apimti su 
tvarumu susijusią informaciją apie turtą, 
kuriuo grindžiama vertybiniais popieriais 
pakeista pozicija, visų pirma neigiamą 
poveikį tvarumo veiksniui. Tokio 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
iniciatorius, rėmėjas ir, jei taikoma, 
SPPVPS turėtų pateikti tokią informaciją 
pagrindinio neigiamo poveikio ataskaitos 
forma, kurios tiksli forma ir turinys turėtų 
atspindėti techninius reguliavimo 
standartus, parengtus laikantis įgaliojimų, 
suteiktų EPI pagal Reglamentą (ES) 
2019/2088, arba jais remtis;

Or. en

Pakeitimas 32
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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24) neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais – pakeitimas 
vertybiniais popieriais, užtikrinamas 
neveiksnių pozicijų, atitinkančių 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47a 
straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, 
grupe, kurios vertė sudaro bent 90 % 
grupės vertės inicijavimo metu;

24) neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais – pakeitimas 
vertybiniais popieriais, užtikrinamas 
neveiksnių pozicijų, atitinkančių 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47a 
straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, 
grupe, kurios vertė sudaro ne mažiau kaip 
90 % grupės vertės inicijavimo metu ir bet 
kurią paskesnę datą, kurią turtas 
pridedamas prie pagrindinės grupės arba 
pašalinamas iš jos dėl grupės papildymo 
arba pakeitimo vertybiniais popieriais 
restruktūrizavimo;

Or. en

Pakeitimas 33
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais – pakeitimas 
vertybiniais popieriais, užtikrinamas 
neveiksnių pozicijų, atitinkančių 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47a 
straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, 
grupe, kurios vertė sudaro bent 90 % 
grupės vertės inicijavimo metu;

24) neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais – pakeitimas 
vertybiniais popieriais, užtikrinamas 
neveiksnių pozicijų, atitinkančių 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47a 
straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, 
grupe, kurios vertė sudaro bent 90 % 
grupės vertės pakeitimo vertybiniais 
popieriais emisijos metu;

Or. en

Pakeitimas 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
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2 straipsnio 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais – pakeitimas 
vertybiniais popieriais, užtikrinamas 
neveiksnių pozicijų, atitinkančių 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47a 
straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, 
grupe, kurios vertė sudaro bent 90 % 
grupės vertės inicijavimo metu;

24) neveiksnių pozicijų pakeitimas 
vertybiniais popieriais – pakeitimas 
vertybiniais popieriais, užtikrinamas 
neveiksnių pozicijų, atitinkančių 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47a 
straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, 
grupe, kurios nominalioji vertė sudaro bent 
90 % grupės nominaliosios vertės 
inicijavimo metu;

Or. en

Pakeitimas 35
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) sintetinis kainų skirtumo 
perviršis – suma, kurią sandorio 
dokumentuose yra įsipareigojęs skirti 
iniciatorius, kad padengtų susieto 
portfelio nuostolius, galinčius atsirasti 
sandorio galiojimo metu.“;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais yra finansų krizių paspartinimo ir stiprinimo 
veiksnys, būtent tai ir nutiko per paskutinę finansų krizę. Palengvinus šias operacijas, 
padidėtų finansinė sisteminė rizika, todėl susilpnėtų finansinis stabilumas.

Pakeitimas 36
Paul Tang, Jonás Fernández, Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) sintetinis kainų skirtumo perviršis – 
suma, kurią sandorio dokumentuose yra 
įsipareigojęs skirti iniciatorius, kad 
padengtų susieto portfelio nuostolius, 
galinčius atsirasti sandorio galiojimo 
metu.“;

28) sintetinis kainų skirtumo perviršis – 
suma, kurią pagal sintetinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais dokumentus 
sutartimi skiria iniciatorius, kad padengtų 
vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų 
nuostolius, galinčius atsirasti sandorio 
galiojimo metu.“;

Or. en

Pakeitimas 37
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) tvarumo veiksniai – tvarumo 
veiksniai, apibrėžti Reglamento (ES) 
2019/2088 2 straipsnio 24 punkte;

Or. en

Pakeitimas 38
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 4 straipsnio a punktas pakeičiamas 



PE658.992v01-00 12/43 AM\1215733LT.docx

LT

taip:
a) trečioji valstybė yra įtraukta į FATF 
didelės rizikos ir nebendradarbiaujančių 
jurisdikcijų sąrašą;

„a) trečioji valstybė yra įtraukta į didelės 
rizikos trečiųjų šalių sąrašą kaip turinti 
strateginių kovos su pinigų plovimu ir 
teroristų finansavimu režimo trūkumų 
pagal Direktyvos (ES) 2015/849* 9 
straipsnį;
________________________
* 2015 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo 
pinigų plovimui ar teroristų finansavimui 
prevencijos, kuria iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir 
panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/60/EB bei 
Komisijos direktyva 2006/70/EB 
(OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=celex:32017R2402)

Pakeitimas 39
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
4 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 4 straipsnyje įterpiamas naujas aa 
punktas:
„aa) trečioji valstybė yra įtraukta į I 
priedo arba II priedo ES mokestiniais 
klausimais nebendradarbiaujančių 
jurisdikcijų sąrašą;“;

Or. en
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Pakeitimas 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1c) 4 straipsnio b punktas pakeičiamas 
taip:

b) trečioji valstybė nėra pasirašiusi 
susitarimo su valstybe nare siekiant 
užtikrinti, kad ta trečioji valstybė 
visapusiškai laikytųsi Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) pavyzdinės sutarties dėl pajamų 
bei kapitalo apmokestinimo 26 straipsnyje 
arba EBPO pavyzdinio susitarimo dėl 
keitimosi informacija mokesčių klausimais 
numatytų standartų ir kad ji užtikrintų 
veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių 
klausimais, įskaitant daugiašalius 
susitarimus dėl mokesčių.

„ b) trečioji valstybė nėra pasirašiusi 
susitarimo su visomis valstybėmis narėmis 
siekiant užtikrinti, kad ta trečioji valstybė 
visapusiškai laikytųsi Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) pavyzdinės sutarties dėl pajamų 
bei kapitalo apmokestinimo 26 straipsnyje 
arba EBPO pavyzdinio susitarimo dėl 
keitimosi informacija mokesčių klausimais 
numatytų standartų ir kad ji užtikrintų 
veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių 
klausimais, įskaitant daugiašalius 
susitarimus dėl mokesčių.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

1. Pakeitimo vertybiniais popieriais 
iniciatorius, rėmėjas arba pirminis 

„1. Pakeitimo vertybiniais popieriais 
iniciatorius, rėmėjas arba pirminis 
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skolintojas nuolat išlaiko ne mažesnę nei 
5 % pakeitimo vertybiniais popieriais 
reikšmingą grynąją ekonominę dalį. Ta 
dalis įvertinama inicijavimo metu ir 
nustatoma pagal nebalansinių straipsnių 
nominaliąją vertę. Jei iniciatorius, rėmėjas 
arba pirminis skolintojas tarpusavyje 
nesusitarė, kuris išlaikys reikšmingą 
grynąją ekonominę dalį, ją išlaiko 
iniciatorius. Išlaikymo reikalavimai bet 
kokiam pakeitimui vertybiniais popieriais 
negali būti taikomi kelis kartus. 
Reikšminga grynoji ekonominė dalis 
nedalijama tarp skirtingų rūšių išlaikytojų 
ir jai netaikomas kredito rizikos mažinimas 
arba apsidraudimas.

skolintojas nuolat išlaiko ne mažesnę nei 
25 % pakeitimo vertybiniais popieriais 
reikšmingą grynąją ekonominę dalį. Ta 
dalis įvertinama inicijavimo metu ir 
nustatoma pagal nebalansinių straipsnių 
nominaliąją vertę. Jei iniciatorius, rėmėjas 
arba pirminis skolintojas tarpusavyje 
nesusitarė, kuris išlaikys reikšmingą 
grynąją ekonominę dalį, ją išlaiko 
iniciatorius. Išlaikymo reikalavimai bet 
kokiam pakeitimui vertybiniais popieriais 
negali būti taikomi kelis kartus. 
Reikšminga grynoji ekonominė dalis 
nedalijama tarp skirtingų rūšių išlaikytojų 
ir jai netaikomas kredito rizikos mažinimas 
arba apsidraudimas.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Pakeitimas 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju šioje dalyje 
nustatytą reikalavimą taip pat gali įvykdyti 
valdymo įmonė.“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 43
Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402



AM\1215733LT.docx 15/43 PE658.992v01-00

LT

6 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju šioje dalyje 
nustatytą reikalavimą taip pat gali įvykdyti 
valdymo įmonė.“;

„Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju šioje dalyje 
nustatytą reikalavimą taip pat gali įvykdyti 
valdymo įmonė. Neveiksnių pozicijų 
pakeitimo vertybiniais popieriais valdymo 
įmonė turi atitikti 21 straipsnio 8 dalyje 
nustatytus reikalavimus.“;

Or. en

Pagrindimas

Neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju valdymo įmonės vaidmuo yra 
pagrindinis užtikrinant sėkmingą sandorį, kaip patvirtinta naujoje nuostatoje, pagal kurią 
valdymo įmonė galėtų įvykdyti išlaikymo reikalavimą. Todėl, kad būtų išvengta bet kokio 
reglamentavimo arbitražo, neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais valdymo 
įmonė turi atitikti bent jau minimalius reikalavimus, numatytus PSS pakeitimo vertybiniais 
popieriais valdymo įmonei.

Pakeitimas 44
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju šioje dalyje 
nustatytą reikalavimą taip pat gali įvykdyti 
valdymo įmonė.“;

„Neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju šioje dalyje 
nustatytą reikalavimą taip pat gali įvykdyti 
valdymo įmonė, kuri kasdien valdo įsigytų 
gautinų sumų grupę arba pagrindines 
kredito pozicijas.“;

Or. en

Pakeitimas 45
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
rizikos išlaikymo procentinė dalis gali būti 
sumažinta iki 10 %, jei pagrindinių 
pozicijų iniciatorius visas tas pozicijas 
išlaikė savo balanse daugiau nei pusę jų 
pradinio termino. Jei tokių pozicijų 
iniciatorių minimalus išlaikymas balanse 
(MIB) yra trumpesnis nei pusė jų 
pradinio termino, rizikos išlaikymo 
reikalavimas turi būti taikomas 
proporcingai pagal šią formulę: rizikos 
išlaikymo procentinis dydis = 25 % – 2 * 
MIB * 15 %.

Or. en

Pakeitimas 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 3a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 3 dalies b–e 
punktų, neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju išlaikyta 
reikšminga grynoji ekonominė dalis pagal 
tuos punktus turi sudaryti ne mažiau kaip 
5 % grynosios vertybiniais popieriais 
pakeistų pozicijų, kurios atitinka 
neveiksnių pozicijų reikalavimus, 
nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
47a straipsnio 3 dalyje, vertės.

3a. Nukrypstant nuo 3 dalies b–e 
punktų, neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju išlaikyta 
reikšminga grynoji ekonominė dalis pagal 
tuos punktus turi sudaryti ne mažiau kaip 
25 % grynosios vertybiniais popieriais 
pakeistų pozicijų, kurios atitinka 
neveiksnių pozicijų reikalavimus, 
nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
47a straipsnio 3 dalyje, vertės.

Or. en
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Pakeitimas 47
Paul Tang

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šioje dalyje nustatytas reikalavimas 
netaikomas pagrindinėms pozicijoms, 
kurios laikomos neveiksniomis 
pozicijomis, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 47a straipsnio 3 dalyje, 
tuo metu, kai iniciatorius jas pirko iš 
atitinkamos trečiosios šalies.“;

„Šioje dalyje nustatytas reikalavimas 
netaikomas pagrindinėms pozicijoms, 
kurios laikomos neveiksniomis 
pozicijomis, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 47a straipsnio 3 dalyje, 
tuo metu, kai iniciatorius jas pirko iš 
atitinkamos trečiosios šalies, kol negalima 
pagrįstai tikėtis, kad iniciatorius 
patvirtins, jog šis reikalavimas buvo 
įvykdytas.“;

Or. en

Pakeitimas 48
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis:
„9a straipsnis
Pranešimas apie neveiksnių pozicijų 
pakeitimą vertybiniais popieriais
Iniciatoriai ir rėmėjai praneša 
kompetentingoms institucijoms apie 
neveiksnių pozicijų pakeitimą vertybiniais 
popieriais pagal skaidrumo reikalavimus, 
taikomus iniciatoriams, rėmėjams ir 
SPPVPS pagal 7 straipsnio 1 dalį.“;
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti nereikalingų dvigubo pranešimo reikalavimų, taikomų 
neveiksnių pozicijų pakeitimui vertybiniais popieriais, nes, be EBI gairių dėl reikšmingos 
rizikos, susijusios su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, perleidimo reikalavimų, 
pagal šio reglamento 7 straipsnį iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS jau yra įpareigoti pateikti 
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojų turimą informaciją kompetentingoms 
institucijoms ir, esant prašymui, potencialiems investuotojams, pvz., informaciją apie riziką, 
kuri išlaikoma pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 20 straipsnio 8 dalyje įterpiama ši 
2a pastraipa:
„Kai pagrindinės pozicijos yra hipotekos, 
neapmokėtos pagrindinės sumos ir 
dabartinės nuosavybės vertės santykis 
neturi viršyti 75 % pakeitimo vertybiniais 
popieriais metu.“;

Or. en

Pakeitimas 50
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5b) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
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taip:
1. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą 
potencialiems investuotojams pateikia 
statinius ir dinaminius duomenis apie 
ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų 
neįvykdymo ir nuostolių faktus, 
pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo 
ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, 
susijusius su pozicijomis, iš esmės 
panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos 
vertybiniais popieriais, ir nurodo tų 
duomenų šaltinius bei panašumo 
nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima 
bent jau penkerių metų laikotarpį.

„1. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą 
potencialiems investuotojams pateikia 
statinius ir dinaminius duomenis apie 
ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų 
neįvykdymo ir nuostolių faktus, 
pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo 
ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, 
susijusius su pozicijomis, iš esmės 
panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos 
vertybiniais popieriais, ir nurodo tų 
duomenų šaltinius bei panašumo 
nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima 
bent jau penkiolikos metų laikotarpį.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)

Pakeitimas 51
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5c) 22 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:

4. Pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, kai pagrindinės pozicijos yra būsto 
paskolos, paskolos automobiliams arba 
automobilių išperkamoji nuoma, 
iniciatorius ir rėmėjas paskelbia turimą 
informaciją apie tokiomis būsto 
paskolomis, paskolomis automobiliams 
arba automobilių išperkamąja nuoma 
finansuojamo turto aplinkosauginį 
veiksmingumą; ta informacija yra pagal 
7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a 
punktą atskleidžiamos informacijos dalis.

„4. Kaip pagal 7 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos a punktą atskleidžiamos 
informacijos dalį, iniciatorius 
pagrindinėje neigiamo poveikio 
ataskaitoje skelbia turimą informaciją, 
susijusią su turto, finansuojamo iš 
pagrindinių pozicijų, neigiamu poveikiu 
tvarumo veiksniams.“;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)

Pakeitimas 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d) 22 straipsnyje įterpiama 5a dalis:
„5a. Iki 2021 m. kovo 31 d. EPI, 
remdamosi reglamentų (ES) 
Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais, 
Jungtiniame komitete parengia techninių 
reguliavimo standartų dėl šio straipsnio 4 
dalyje nurodytos informacijos turinio, 
metodikos ir pateikimo projektus, kiek jie 
susiję su tvarumo rodikliais dėl neigiamo 
poveikio klimatui ir kito neigiamo 
poveikio aplinkai, taip pat dėl neigiamo 
poveikio socialinių ir darbuotojų 
klausimų, pagarbos žmogaus teisėms ir 
kovos su korupcija bei kovos su 
kyšininkavimu klausimų sritims. 
Prireikus šiuose techninių reguliavimo 
standartų projektuose turi atspindėti 
techniniai reguliavimo standartai, 
parengti laikantis įgaliojimų, suteiktų EPI 
pagal Reglamentą (ES) 2019/2088, ypač 
jo 2a straipsnį, 4 straipsnio 6 ir 7 dalis, 8 
straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 5 dalį, 10 
straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 4 dalį, 
arba jais remiamasi.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal reglamentų 
(ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

Or. en
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Pakeitimas 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiekviena pagrindinė pozicija tą 
dieną, kurią ji įtraukiama į vertybiniais 
popieriais pakeistą portfelį, atitinka 
tinkamumo kriterijus ir visas sąlygas, 
išskyrus kredito įvykį, kaip nurodyta 26e 
straipsnyje, suteikiančius teisę į kredito 
užtikrinimo išmoką;

c) kiekviena pagrindinė pozicija 
atitinka tinkamumo kriterijus ir visas 
sąlygas, išskyrus kredito įvykį, kaip 
nurodyta 26e straipsnyje, suteikiančius 
teisę į kredito užtikrinimo išmoką;

Or. en

Pakeitimas 54
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Kai pagrindinės pozicijos yra 
hipotekos, neapmokėtos pagrindinės 
sumos ir dabartinės nuosavybės vertės 
santykis neturi viršyti 75 % pakeitimo 
vertybiniais popieriais metu.

Or. en

Pakeitimas 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 12 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pozicijas, sudarytas iš padidinimo 
portfelių, skirtų naujoms paskoloms 
remti.

Or. en

Pakeitimas 56
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26c straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į sandorius, pagal kuriuos nuosekli 
amortizacija nenustatyta, įtraukiami 
priežastiniai veiksniai, kuriais 
priklausomai nuo pagrindinių pozicijų 
veiksnumo nustatoma nuosekli 
amortizacija pagal prioritetą. Tarp tokių 
su veiksnumu susijusių priežastinių 
veiksnių turi būti pagrindinių pozicijų 
kredito kokybės pablogėjimas žemiau iš 
anksto nustatytos ribos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 57
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26c straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Į sandorius, pagal kuriuos nuosekli 
amortizacija nenustatyta, įtraukiami 
priežastiniai veiksniai, kuriais 
priklausomai nuo pagrindinių pozicijų 
veiksnumo nustatoma nuosekli 
amortizacija pagal prioritetą. Tarp tokių 
su veiksnumu susijusių priežastinių 
veiksnių turi būti pagrindinių pozicijų 
kredito kokybės pablogėjimas žemiau iš 
anksto nustatytos ribos.

Į sandorius, pagal kuriuos nuosekli 
amortizacija nenustatyta, įtraukiami 
priežastiniai veiksniai, kuriais pereinama 
prie nuoseklios amortizacijos pagal 
prioritetą po pagrindinių pozicijų kredito 
kokybės pablogėjimo žemiau iš anksto 
nustatytos ribos.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus Komisijos tekstą 26c straipsnio 5 dalies 3 pastraipoje, iš esmės reikėtų nustatyti, 
kad visi sandoriai būtų amortizuojami nuosekliai. Tai turėtų didelį neigiamą poveikį sandorio 
efektyvumui, nes išlaidos lieka statiškos (t. y. grindžiamos tarpinio pobūdžio segmentu), o 
nauda pagal riziką įvertintą turtą amortizuojasi (t. y. amortizacija pagal didesnį prioritetą). 
Pvz., šis poveikis yra plačiai paplitęs vykdant sandorius, kai parduodamas tarpinio pobūdžio 
segmentas ir išlaikomas didesnio prioriteto segmentas.

Pakeitimas 58
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas Nr. 2017/2402
26c straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atnaujinamojo pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju sandorių 
dokumentuose nurodomi tinkami 
išankstinės amortizacijos atnaujinamojo 
laikotarpio nutraukimo priežastiniai 
veiksniai, įskaitant bent:

Išbraukta.

a) pagrindinių pozicijų kredito kokybės 
pablogėjimą iki arba žemiau iš anksto 
nustatytos ribos;
b) nuostolių padidėjimą, kuris viršija iš 
anksto nustatytą ribą;
c) pakankamų naujų pagrindinių pozicijų, 
atitinkančių iš anksto nustatytus 
tinkamumo kriterijus, nesukūrimą per 
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konkretų laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Dėl papildymo priežastinių veiksnių reikia nutraukti papildymą prekyboje, blogėjant 
ekonominiam ciklui ir esant didesniam netikrumui, kad būtų galima sudaryti naujus 
sandorius. Kadangi sintetikos grįžtamoji rizika yra esminis aspektas, šios savybės įtraukimas, 
kuris gali sustiprinti grįžtamojo ryšio riziką įtampos metu, reiškia neapgalvotą neteisingų 
sprendimų riziką emitentui.

Pakeitimas 59
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26c straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostatos, kuriomis užtikrinamas 
paslaugų teikėjo, patikėtinio, kitų 
papildomų paslaugų teikėjų arba trečiosios 
šalies tikrintojo, nurodyto 26e straipsnio 4 
dalyje, pakeitimas, jeigu jie nevykdo 
įsipareigojimų arba tapo nemokūs, 
užtikrinant tų paslaugų teikimo tęstinumą;

b) nuostatos, kuriomis užtikrinamas 
paslaugų teikėjo, patikėtinio, kitų 
papildomų paslaugų teikėjų arba trečiosios 
šalies tikrintojo, nurodyto 26e straipsnio 4 
dalyje, pakeitimas, jeigu jie nevykdo 
įsipareigojimų arba tapo nemokūs, kai tie 
paslaugų teikėjai skiriasi nuo 
iniciatoriaus, užtikrinant tų paslaugų 
teikimo tęstinumą;

Or. en

Pagrindimas

Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pagrindinių pozicijų nuosavybės teisės 
neperleidžiamos, o ūkio subjektas, kuris iš pradžių teikė paslaugas, turėtų galėti ir toliau jas 
teikti. EBA/OP/2020/07 iš anksto numatė, kad dokumentuose turėtų būti nurodyta: 
„įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ir kitais nurodytais atvejais, kai taikytina, taikomos 
nuostatos, kuriomis užtikrinamas atitinkamų sandorio šalių (išskyrus apsaugos pirkėją ir 
investuotojus) pakeitimas tais atvejais, kai pats iniciatorius neteikia atitinkamų paslaugų 
pakeitimo vertybiniais popieriais naudai“.

Pakeitimas 60
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Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iniciatorius prieš įkainojimą 
potencialiems investuotojams pateikia 
statinius ir dinaminius ankstesnių 
laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir 
nuostolių duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo 
terminų praleidimo ir įsipareigojimų 
neįvykdymo duomenis, susijusius su 
pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, 
kurios yra pakeičiamos vertybiniais 
popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius 
bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie 
duomenys apima bent jau penkerių metų 
laikotarpį.

1. Iniciatorius prieš įkainojimą 
potencialiems investuotojams pateikia 
statinius ir dinaminius ankstesnių 
laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir 
nuostolių duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo 
terminų praleidimo ir įsipareigojimų 
neįvykdymo duomenis, susijusius su 
pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, 
kurios yra pakeičiamos vertybiniais 
popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius 
bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie 
duomenys apima bent jau penkiolikos metų 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 61
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, kai pagrindinės pozicijos yra būsto 
paskolos, paskolos automobiliams arba 
automobilių išperkamoji nuoma, 
iniciatorius paskelbia turimą informaciją 
apie tokiomis būsto paskolomis, 
paskolomis automobiliams arba 
automobilių išperkamąja nuoma 
finansuojamo turto aplinkosauginį 
veiksmingumą kartu su atskleidžiama 

4. Kaip pagal 7 straipsnio 1 dalies 
pirmos pastraipos a punktą atskleidžiamos 
informacijos dalį, iniciatorius 
pagrindinėje neigiamo poveikio 
ataskaitoje skelbia turimą informaciją, 
susijusią su turto, finansuojamo iš 
pagrindinių pozicijų, neigiamu poveikiu 
tvarumo veiksniams.
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informacija pagal 7 straipsnio 1 dalies 
pirmos pastraipos a punktą.

Or. en

Pakeitimas 62
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26d straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki 2021 m. kovo 31 d. EPI, 
remdamosi reglamentų (ES) 
Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) 
Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais, 
Jungtiniame komitete parengia techninių 
reguliavimo standartų dėl šio straipsnio 4 
dalyje nurodytos informacijos turinio, 
metodikos ir pateikimo projektus, kiek jie 
susiję su tvarumo rodikliais dėl neigiamo 
poveikio klimatui ir kito neigiamo 
poveikio aplinkai, taip pat dėl neigiamo 
poveikio socialinių ir darbuotojų 
klausimų, pagarbos žmogaus teisėms ir 
kovos su korupcija bei kovos su 
kyšininkavimu klausimų sritims.
Prireikus šiuose techninių reguliavimo 
standartų projektuose turi atspindėti 
techniniai reguliavimo standartai, 
parengti laikantis įgaliojimų, suteiktų EPI 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su 
tvarumu susijusios informacijos 
atskleidimo finansinių paslaugų 
sektoriuje, ypač jo 2a straipsnį, 4 
straipsnio 6 ir 7 dalis, 8 straipsnio 3 dalį, 
9 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 
11 straipsnio 4 dalį, arba jais remiamasi.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus pagal reglamentų 
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(ES) Nr. 1093/2010, (ES) No1094/2010 ir 
(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 63
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpinė kredito užtikrinimo išmoka 
sumokama ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius po to, kai įvyko 1 dalyje 
nurodytas kredito įvykis, jeigu skolos 
pertvarkymo procesas, susijęs su 
atitinkamos pagrindinės pozicijos 
nuostoliais, iki to šešių mėnesių laikotarpio 
pabaigos nėra užbaigtas. Tarpinė kredito 
užtikrinimo išmoka turi būti bent didesnė 
iš šių:

Tarpinė kredito užtikrinimo išmoka 
sumokama ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius po to, kai įvyko 1 dalyje 
nurodytas kredito įvykis, jeigu nėra 
tikimasi, kad skolos pertvarkymo procesas, 
susijęs su atitinkamos pagrindinės 
pozicijos nuostoliais, iki to šešių mėnesių 
laikotarpio pabaigos bus užbaigtas. Tarpinė 
kredito užtikrinimo išmoka turi būti ne 
mažesnė nei viena iš šių:

Or. en

Pakeitimas 64
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarpinės išmokos mokėjimo metu 
iniciatoriaus finansinėse ataskaitose pagal 
taikomą apskaitos sistemą nurodytas vertės 
sumažėjimas;

a) tarpinės išmokos mokėjimo metu 
iniciatoriaus finansinėse ataskaitose pagal 
taikomą apskaitos sistemą nurodytas vertės 
sumažėjimas ir

Or. en
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Pakeitimas 65
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 2 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kredito užtikrinimo išmokos suma 
apskaičiuojama individualios pagrindinės 
pozicijos, kurios atžvilgiu įvyko kredito 
įvykis, lygmeniu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 66
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 2 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kredito užtikrinimo išmokos suma 
apskaičiuojama individualios pagrindinės 
pozicijos, kurios atžvilgiu įvyko kredito 
įvykis, lygmeniu.

Kredito užtikrinimo išmokos suma 
apskaičiuojama kiekvienu individualios 
pagrindinės pozicijos, kurios atžvilgiu 
įvyko kredito įvykis, lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 67
Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Nukrypstant nuo ankstesnės pastraipos, 
išankstiniai įmokų mokėjimai leidžiami, 
jei valstybės narės nacionalinės teisės 
aktuose yra konkrečiai numatyta 
garantijų sistema, kurią papildo bet kurio 
iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 214 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose 
išvardytų subjektų priešpriešinė garantija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti PSS tinkamumą vyriausybės remiamoms sistemoms, kurios 
yra specialiai sukurtos tam, kad būtų remiamas finansavimas tam tikriems sektoriams ar 
pozicijų klasėms, t. y. mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir kurioms būdingas išankstinės ir 
dažnai žemos „una tantum“ įmokos mechanizmas. Ši įmokų struktūra, jeigu ji yra tinkamai 
nustatyta teisės aktuose, netrukdo sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais paprastumui ir 
nepaverčia šių sandorių rizikos vertinimo pernelyg sudėtingu procesu.

Pakeitimas 68
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 3 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centrinė valdžios ar kitų viešųjų įstaigų 
teikiamos apsaugos atveju turi būti 
numatyta išankstinių mokėjimų išlyga.

Or. en

Pakeitimas 69
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pasinaudojimas galimybe 
reikalauti įvykdyti sandorį konkrečiu 
laiku (sandorio įvykdymas konkrečiu 
laiku), kai laikotarpis, skaičiuojant jį nuo 
pabaigos dienos, sutampa su pradinio 
orientacinio portfelio vidutine svertine 
trukme užbaigimo metu arba ją viršija;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 5 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pasinaudojimas galimybe reikalauti 
įvykdyti sandorį konkrečiu laiku (sandorio 
įvykdymas konkrečiu laiku), kai 
laikotarpis, skaičiuojant jį nuo pabaigos 
dienos, sutampa su pradinio orientacinio 
portfelio vidutine svertine trukme 
užbaigimo metu arba ją viršija;

d) pasinaudojimas galimybe reikalauti 
įvykdyti sandorį konkrečiu laiku (sandorio 
įvykdymas konkrečiu laiku), kai 
laikotarpis, skaičiuojant jį nuo pabaigos 
dienos, sutampa su pradinio orientacinio 
portfelio vidutine svertine trukme 
užbaigimo dieną arba ją viršija;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus d punktą sandoris turėtų būti išlaikytas iki panaikinimo pasirinkimo arba iki 
galutinio teisinio įvykdymo termino. Tai gerokai prailgintų sandorio galiojimo laiką, 
padidintų išlaidas ir trukdytų iniciatoriui išvengti išlaidų, jei portfelis būtų sėkmingai 
įgyvendinamas. Apskritai dėl to susidaro situacijos, kai sandoris nėra inicijuojamas dėl 
ekonominio poveikio arba sandoris tampa neveiksmingas gyvavimo laikotarpiu (t. y. dėl 
išankstinių mokėjimų, gerų veiklos rezultatų ir pan.) ir jo negalima įvykdyti konkrečiu laiku. 
Todėl reikėtų laikytis Komisijos požiūrio į šį d punktą.

Pakeitimas 71
Paul Tang
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant d punktą, galimybės reikalauti 
įvykdyti sandorį konkrečiu laiku struktūra 
neturi padėti išvengti nuostolių 
paskirstymo investuotojų kredito vertės 
padidinimo pozicijoms arba kitoms 
pozicijoms, be to, kitais atžvilgiais neturi 
padėti padidinti kredito vertės.

Taikant d punktą, galimybės reikalauti 
įvykdyti sandorį konkrečiu laiku struktūra 
neturi padėti išvengti nuostolių 
paskirstymo investuotojų kredito vertės 
padidinimo pozicijoms arba kitoms 
pozicijoms, be to, kitais atžvilgiais neturi 
padėti padidinti kredito vertės. Iniciatoriai 
praneša kompetentingoms institucijoms, 
kaip šis reikalavimas yra vykdomas, 
įskaitant sandorio įvykdymo konkrečiu 
laiku naudojimo pagrindimą ir patikimą 
ataskaitą, kuria patvirtinama, kad 
pagrindinio turto kokybė neblogėja.

Or. en

Pakeitimas 72
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iniciatorius gali įsipareigoti skirti 
sintetinį kainų skirtumo perviršį, kuris yra 
prieinamas investuotojams kaip kredito 
vertės padidinimo priemonė tais atvejais, 
kai įvykdomos visos šios sąlygos:

Išbraukta.

a) sintetinio kainų skirtumo perviršio 
suma, kurią iniciatorius įsipareigoja 
naudoti kaip kredito vertės padidinimo 
priemonę kiekvieną mokėjimo laikotarpį, 
nurodoma sandorio dokumentuose ir 
išreiškiama fiksuota viso neapmokėto 
portfelio balanso procentine dalimi 
(fiksuotas sintetinis kainų skirtumo 
perviršis) atitinkamo mokėjimo 
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laikotarpio pradžioje;
b) sintetinis kainų skirtumo perviršis, 
nepanaudotas padengti kredito 
nuostoliams, atsiradusiems per mokėjimo 
laikotarpį, grąžinamas iniciatoriui;
c) iniciatorių, taikančių Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 143 straipsnyje nurodytą 
IRB metodą, visa per metus įsipareigota 
skirti suma neviršija vienų metų 
reguliacinio tikėtino nuostolio sumų, 
susijusių su pagrindiniu pagrindinių 
pozicijų portfeliu ir apskaičiuotų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 158 
straipsnį;
d) iniciatorių, kurie Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 143 straipsnyje nurodyto 
IRB metodo netaiko, vienų metų 
pagrindinio portfelio tikėtino nuostolio 
apskaičiavimo tvarka aiškiai nustatoma 
sandorio dokumentuose;
e) sandorio dokumentuose nurodomos 
šioje dalyje nustatytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais yra finansų krizių paspartinimo ir stiprinimo 
veiksnys, būtent tai ir nutiko per paskutinę finansų krizę. Palengvinus šias operacijas, 
padidėtų finansinė sisteminė rizika, todėl susilpnėtų finansinis stabilumas.

Pakeitimas 73
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) šių skolos vertybinių popierių likęs 
ilgiausias terminas yra trys mėnesiai, t. y. 
jie atitinka mokėjimo datas;

i) šių skolos vertybinių popierių likęs 
ilgiausias terminas yra trys mėnesiai, t. y. 
ne vėlesnis nei kita mokėjimo data;
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Or. en

Pakeitimas 74
Paul Tang

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 2 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje ar vienoje iš jo asocijuotųjų 
įmonių, kiekvienu atveju, kai iniciatorius 
arba asocijuotoji įmonė suteikė apsaugos 
pardavėjui įkaitą, kuris atitinka visas šias 
sąlygas:
i) jis pateikiamas 0 % pagal riziką 
įvertintų skolos vertybinių popierių, 
nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
trečios dalies II antraštinės dalies 2 
skyriuje, forma arba jam yra priskirtas 
bent 1 kredito kokybės žingsnis, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
136 straipsnyje;
ii) jo pagrindinė suma yra ne mažesnė už 
neapmokėtą užtikrinto segmento sumą;
iii) jį laiko nuo iniciatoriaus ir 
investuotojų nepriklausomas 
depozitoriumas ir
iv) jo likęs ilgiausias terminas yra ne 
vėlesnis nei kita mokėjimo data arba jis 
yra teikiamas pagal susitarimą, kuriame 
numatyta, kad kiekvieną dieną garantinės 
įmokos grynaisiais pinigais ar papildomu 
įkaitu skaičiavimas atitinka b punkto i ir 
iii papunkčių reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 75
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 2 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, kai iniciatorius privalėjo suteikti 
apsaugos pardavėjui teisę į finansinį 
įkaitą. Tokio finansinio įkaito nominalioji 
vertė turėtų būti ne mažesnė už 
neapmokėtą užtikrinto segmento sumą, o 
jei finansinio įkaito termino pabaigos data 
yra vėlesnė nei kita mokėjimo data, 
tokiam finansiniam įkaitui turėtų būti 
taikomas susitarimas, kuriame numatytas 
kiekvieną dieną atliekamas garantinės 
įmokos papildomu finansiniu įkaitu arba 
grynaisiais pinigais skaičiavimas.

Or. en

Pakeitimas 76
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 2 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 3 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 77
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 2 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 3 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu turėtų būti išvengta neigiamo poveikio bankų finansavimui kreditų reitingo 
sumažėjimo atveju, užtikrintas didesnis suderinamumas su dabartine rinkos praktika ir 
išvengta problemų, kylančių tuo atveju, kai bankai perleidžia sintetinių sandorių įkaitą 
trečiajai šaliai kreditų reitingo sumažėjimo atveju, dar labiau pablogindami jų poziciją ir 
pakenkdami sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais kredito apsaugos patikimumui.

Pakeitimas 78
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 2 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 3 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.
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Or. en

Pakeitimas 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 2 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

b) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, ir kuriai priskirtas bent 3 kredito 
kokybės žingsnis, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 80
Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinimo priemonė, kuri yra 
pinigai, laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigoje arba indėlyje iniciatoriaus 
įstaigoje, jeigu pinigai yra atskirti ir 
atskirai laikomi trečiosios šalies kredito 
įstaigos arba iniciatoriaus lygmeniu, kai 
tinkama, ir dėl to atskyrimo šie pinigai yra 
apsaugoti nuo bankroto trečiosios šalies 
kredito įstaigos ar iniciatoriaus 
įsipareigojimų neįvykdymo ar nemokumo 
atveju.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti perspektyvią alternatyvą reitingavimo kriterijams, ir ji yra 
netgi veiksmingesnė už pastarąją mažinant sandorio šalies kredito riziką visoms sandoryje 
dalyvaujančioms šalims, o tai yra pagrindinė EBI ataskaitos dėl PSS pakeitimo vertybiniais 
popieriais sistemos 35 kriterijaus taikymo sritis.

Pakeitimas 81
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 2 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė nedelsiant 
perleidžiama trečiosios šalies kredito 
įstaigai, atitinkančiai 2 arba aukštesnį 
kredito kokybės žingsnį, arba investuojama 
į vertybinius popierius, atitinkančius šios 
dalies a punkte nustatytus kriterijus. Šiame 
b punkte nustatyti reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu investuojama į 
iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius 
vekselius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 218 straipsnį.

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 3 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė per šešių 
mėnesių laikotarpį perleidžiama trečiosios 
šalies kredito įstaigai, atitinkančiai 3 arba 
aukštesnį kredito kokybės žingsnį, arba 
investuojama į vertybinius popierius, 
atitinkančius šios dalies a punkte nustatytus 
kriterijus. Šiame b punkte nustatyti 
reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu 
investuojama į iniciatoriaus išleistus su 
kreditu susijusius vekselius pagal 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 218 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu turėtų būti išvengta neigiamo poveikio bankų finansavimui kreditų reitingo 
sumažėjimo atveju, užtikrintas didesnis suderinamumas su dabartine rinkos praktika ir 
išvengta problemų, kylančių tuo atveju, kai bankai perleidžia sintetinių sandorių įkaitą 
trečiajai šaliai kreditų reitingo sumažėjimo atveju, dar labiau pablogindami jų poziciją ir 
pakenkdami sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais kredito apsaugos patikimumui.

Pakeitimas 82
Fabio Massimo Castaldo
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 2 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė nedelsiant 
perleidžiama trečiosios šalies kredito 
įstaigai, atitinkančiai 2 arba aukštesnį 
kredito kokybės žingsnį, arba investuojama 
į vertybinius popierius, atitinkančius šios 
dalies a punkte nustatytus kriterijus. Šiame 
b punkte nustatyti reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu investuojama į 
iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius 
vekselius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 218 straipsnį.

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 3 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė nedelsiant 
perleidžiama trečiosios šalies kredito 
įstaigai, atitinkančiai 3 arba aukštesnį 
kredito kokybės žingsnį, arba investuojama 
į vertybinius popierius, atitinkančius šios 
dalies a punkte nustatytus kriterijus. Šiame 
b punkte nustatyti reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu investuojama į 
iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius 
vekselius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 218 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 83
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 2 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė nedelsiant 
perleidžiama trečiosios šalies kredito 
įstaigai, atitinkančiai 2 arba aukštesnį 
kredito kokybės žingsnį, arba investuojama 
į vertybinius popierius, atitinkančius šios 
dalies a punkte nustatytus kriterijus. Šiame 
b punkte nustatyti reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu investuojama į 
iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius 
vekselius pagal Reglamento (ES) 

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 3 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė nedelsiant 
perleidžiama trečiosios šalies kredito 
įstaigai, atitinkančiai 3 arba aukštesnį 
kredito kokybės žingsnį, arba investuojama 
į vertybinius popierius, atitinkančius šios 
dalies a punkte nustatytus kriterijus. Šiame 
b punkte nustatyti reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu investuojama į 
iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius 
vekselius pagal Reglamento (ES) 
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Nr. 575/2013 218 straipsnį. Nr. 575/2013 218 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 84
Luis Garicano, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 2 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė nedelsiant 
perleidžiama trečiosios šalies kredito 
įstaigai, atitinkančiai 2 arba aukštesnį 
kredito kokybės žingsnį, arba investuojama 
į vertybinius popierius, atitinkančius šios 
dalies a punkte nustatytus kriterijus. Šiame 
b punkte nustatyti reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu investuojama į 
iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius 
vekselius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 218 straipsnį.

Taikant b punktą, jeigu trečiosios šalies 
kredito įstaiga arba iniciatorius 
nebeatitinka bent 3 kredito kokybės 
žingsnio, užtikrinimo priemonė nedelsiant 
perleidžiama trečiosios šalies kredito 
įstaigai, atitinkančiai 2 arba aukštesnį 
kredito kokybės žingsnį, arba investuojama 
į vertybinius popierius, atitinkančius šios 
dalies a punkte nustatytus kriterijus. Šiame 
b punkte nustatyti reikalavimai laikomi 
įvykdytais, jeigu investuojama į 
iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius 
vekselius pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 218 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 85
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) 31 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
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„2a. Nepažeisdama 2 dalies ir 44 
straipsnyje nurodytos ataskaitos teikimo 
reikalavimo, ESRV, glaudžiai 
bendradarbiaudama su ESMA, EBI ir 
EIOPA, paskelbia ataskaitą, kurioje 
analizuojamas finansinio stabilumo 
poveikis ir bet kokia sisteminė rizika, 
kylanti dėl PSS balansinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais klasės nustatymo 
pagal šį reglamentą, kaip antai potenciali 
rizika, kurią lemia neviešo kredito 
užtikrinimo priemonių pardavėjų 
koncentracija ir tarpusavio ryšiai.
Ataskaita turi būti paskelbta iki 2022 m. 
liepos 1 d. ir joje atsižvelgiama į 
specifinius balansinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais požymius, visų 
pirma į jo tipinį individualų ir privatų 
pobūdį finansų rinkose, taip pat 
nagrinėjama, ar dabartinė sistema iš 
tikrųjų yra palanki bendram rizikos 
mažinimu finansų sistemoje ir geresniam 
realiosios ekonomikos finansavimui.
ESRV naudoja įvairius atitinkamų 
duomenų šaltinius, tokius kaip:
a) duomenys, kuriuos renka 
kompetentingos institucijos pagal 7 
straipsnio 1 dalį;
b) peržiūrų, kurias atlieka kompetentingos 
institucijos pagal 30 straipsnio 2 dalį, 
rezultatai; ir
c) duomenys, laikomi pakeitimo 
vertybiniais popieriais duomenų 
saugyklose pagal 10 straipsnį.
Jei tinkama, ESRV pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1092/2010 16 straipsnį 
Komisijai, visoms EPI ir valstybėms 
narėms teikia įspėjimus ir rekomendacijas 
dėl taisomųjų veiksmų, įskaitant 
rekomendacijas dėl tikslingumo keisti 
rizikos išlaikymo lygius arba imtis kitų 
makroprudencinių priemonių.
Komisija, visos EPI ir valstybės narės, 
vadovaudamosi Reglamento (ES) 
Nr. 1092/2010 17 straipsniu, informuoja 
ESRV, Europos Parlamentą ir Tarybą 
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apie veiksmus, kurių imtasi reaguojant į 
rekomendacijas, o neveikimą tinkamai 
pagrindžia per tris mėnesius nuo 
rekomendacijos perdavimo adresatams.“;

Or. en

Pakeitimas 86
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
44 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) 44 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„da) geografinė SPPVPS buvimo vieta 
kartu su vietos pasirinkimo priežasčių 
vertinimu, įskaitant tai, kokia apimtimi 
palankios mokesčių ir reglamentavimo 
sistemos buvimas turi lemiamą vaidmenį 
šiuo atžvilgiu.“;

Or. en

Pakeitimas 87
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

13a) 46 straipsnio f punktas 
pakeičiamas taip:

f) 22 straipsnio 4 dalyje numatytų 
reikalavimų įgyvendinimas ir tai, ar jų 

„f) 22 straipsnio 4 dalyje ir 26d straipsnio 
4 dalyje numatytų reikalavimų 
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nereikėtų išplėsti aprėpiant ir pakeitimą 
vertybiniais popieriais, kai pagrindinės 
pozicijos nėra būsto paskolos, paskolos 
automobiliams ar automobilių 
išperkamosios nuomos sutartys, siekiant 
supaprastinti informacijos apie 
aplinkosaugos, socialinius ir valdymo 
veiksnius atskleidimą;

įgyvendinimas;“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)

Pakeitimas 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) 46 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„ha) reglamentavimo sistemos, kuria 
papildoma šiame reglamente nustatyta 
pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, 
įgyvendinamumas nustatant ribotą 
licenciją turinčių bankų, atliekančių 
SPPVPS funkcijas bei turinčių išimtinę 
teisę iš iniciatorių įsigyti pozicijas ir 
parduoti investuotojams reikalavimus, 
garantuojamus įsigytomis pozicijomis, 
sistemą. Ataskaitoje išsamiai nagrinėjami 
privalumai ir trūkumai viešosios politikos 
ir realiosios ekonomikos požiūriu, jei 
aiškiai paskirtiems subjektams būtų 
taikoma speciali priežiūros ir nemokumo 
tvarka, apimanti pagrindinę iniciatorių ir 
investuotojų tarpininkavimo veiklą, 
palyginti su dabartine itin nevienoda 
situacija;“.

Or. en
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