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Pakeitimas 12
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos įmonės, siekdamos 
apsidrausti nuo užsienio valiutų, kurios 
nėra laisvai konvertuojamos arba kurių 
kursas kontroliuojamas, kursų svyravimo, 
sudaro išankstinius ir apsikeitimo valiutos 
sandorius be apsikeitimo pagrindine suma. 
Šios priemonės sudaro galimybę jų 
naudotojams apsisaugoti nuo užsienio 
valiutų, kurios nėra laisvai konvertuojamos 
į bazinę valiutą, kaip antai dolerį ar eurą, 
kursų svyravimo. Jeigu Sąjungos įmonės, 
eksportuojančios į besiformuojančias 
rinkas arba tose rinkose turinčios turto, 
negalės naudotis neatidėliotinais užsienio 
valiutos kursais apskaičiuodamos 
išmokėtinas sumas pagal valiutos 
išankstinius ir apsikeitimo sandorius, jos 
patirs neigiamą poveikį, nes nebebus 
apsaugotos nuo besiformuojančių rinkų 
valiutų kursų svyravimo rizikos. Pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, nustatytam 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/1011 51 straipsnio 4a ir 4b 
dalyse6, naudotis trečiųjų šalių 
administratoriaus, išskyrus centrinį banką, 
teikiamais neatidėliotinais užsienio valiutos 
kursais bus nebeįmanoma;

(1) Sąjungos įmonės, siekdamos 
apsidrausti nuo užsienio valiutų, kurios 
nėra laisvai konvertuojamos arba kurių 
kursas kontroliuojamas, kursų svyravimo, 
sudaro išankstinius ir apsikeitimo valiutos 
sandorius be apsikeitimo pagrindine suma. 
Šios priemonės sudaro galimybę jų 
naudotojams apsisaugoti nuo užsienio 
valiutų, kurios nėra laisvai konvertuojamos 
į bazinę valiutą, kaip antai dolerį ar eurą, 
kursų svyravimo. Jeigu Sąjungos įmonės, 
eksportuojančios į besiformuojančias 
rinkas arba tose rinkose turinčios turto, 
negalės naudotis neatidėliotinais užsienio 
valiutos kursais apskaičiuodamos 
išmokėtinas sumas pagal valiutos 
išankstinius ir apsikeitimo sandorius, jos 
patirs neigiamą poveikį, nes nebebus 
apsaugotos nuo besiformuojančių rinkų 
valiutų kursų svyravimo rizikos. Pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, nustatytam 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/1011 51 straipsnio 5 dalyje6, 
naudotis trečiųjų šalių administratoriaus, 
išskyrus centrinį banką, teikiamais 
neatidėliotinais užsienio valiutos kursais 
bus nebeįmanoma;

_________________ _________________
6 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl 
indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai 
naudojami finansinėse priemonėse ir 
finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti 
investicinių fondų veiklos rezultatus, 
kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 
2008/48/EB ir 2014/17/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 
(OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

6 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl 
indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai 
naudojami finansinėse priemonėse ir 
finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti 
investicinių fondų veiklos rezultatus, 
kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 
2008/48/EB ir 2014/17/ES bei 
Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 
(OL L 171, 2016 6 29, p. 1).
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Pagrindimas

Ištaisoma klaida Komisijos pasiūlyme. Teisinga nuoroda yra 5 dalis, o ne 4a ir 4b. Taryba 
padarė tą patį pataisymą.

Pakeitimas 13
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) JK finansų priežiūros institucija 
(FCA) paskelbė, kad 2021 m. pabaigoje 
nustos palaikyti vieno iš svarbiausių 
palūkanų normų lyginamųjų indeksų, 
konkrečiai Londono tarpbankinės 
palūkanų normos (LIBOR), rengimą. 
Pasibaigus Jungtinės Karalystės 
pasitraukimo iš Sąjungos pereinamajam 
laikotarpiui 2021 m. gruodžio 31 d., 
LIBOR nebebus laikomas ypatingos 
svarbos lyginamuoju indeksu. Vis dėlto 
LIBOR teikimo nutraukimas gali lemti 
neigiamas pasekmes, kurios smarkiai 
sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą. 
Sąjungoje yra apstu su LIBOR susietų 
skolos, paskolų, terminuotųjų indėlių ir 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
kurių terminas sueina po 2021 m. gruodžio 
31 d. ir kuriose nėra patikimų sutartinių 
nuostatų dėl atsarginės normos LIBOR 
teikimo nutraukimo atveju. Daugelis šių 
sutarčių iki 2021 m. gruodžio 31 d. negali 
būti persvarstytos, kad į jas būtų įtraukta 
sutartinė atsarginė norma. Todėl dėl 
LIBOR teikimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų 
rinkų veikimas;

(4) pasibaigus pereinamajam 
laikotarpiui, Londono tarpbankinė 
palūkanų norma (LIBOR) nebus laikoma 
ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu. 
JK finansų priežiūros institucija (FCA) 
paskelbė, kad 2021 m. pabaigoje nustos 
skatinti ar priversti bankus prisidėti prie 
LIBOR, taip sukeldama didelę riziką, kad 
bus nutrauktas vieno iš svarbiausių 
palūkanų normų lyginamųjų indeksų 
teikimas. Pasibaigus Jungtinės Karalystės 
pasitraukimo iš Sąjungos pereinamajam 
laikotarpiui 2021 m. gruodžio 31 d., 
LIBOR nebebus laikomas ypatingos 
svarbos lyginamuoju indeksu. Vis dėlto 
LIBOR teikimo nutraukimas gali lemti 
neigiamas pasekmes, kurios smarkiai 
sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą. 
Sąjungoje yra apstu su LIBOR susietų 
skolos, paskolų, terminuotųjų indėlių ir 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
kurių terminas sueina po 2021 m. gruodžio 
31 d. ir kuriose nėra patikimų sutartinių 
nuostatų dėl atsarginės normos LIBOR 
teikimo nutraukimo atveju. Daugelis šių 
sutarčių iki 2021 m. gruodžio 31 d. negali 
būti persvarstytos, kad į jas būtų įtraukta 
sutartinė atsarginė norma. Todėl dėl 
LIBOR teikimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų 
rinkų veikimas;
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Pakeitimas 14
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant sudaryti sąlygas 
tvarkingam laipsniškam sutarčių, susietų 
su plačiai naudojamu lyginamuoju indeksu, 
kurio teikimo nutraukimas gali lemti 
neigiamas pasekmes, kurios smarkiai 
sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą, 
likvidavimui atvejais, kai tokių sutarčių 
persvarstyti ir į jas įtraukti sutartinę 
atsarginę normą iki to lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimo neįmanoma, reikėtų 
nustatyti tokių lyginamųjų indeksų 
teikimo nutraukimo atveju taikytiną 
sistemą. Ta sistema turėtų apimti 
mechanizmą, skirtą tokių sutarčių 
pereinamajam susiejimui su tinkamais 
pakaitiniais lyginamaisiais indeksais. 
Pakaitiniais lyginamaisiais indeksais turėtų 
būti išvengta sutarčių neįvykdomumo 
atvejų, galinčių lemti neigiamas pasekmes, 
kurios smarkiai sutrikdytų Sąjungos 
finansų rinkų veikimą;

(5) Reglamento 2016/1011 28 
straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad 
prižiūrimi subjektai, išskyrus lyginamojo 
indekso administratorius, turėtų 
parengtus nenumatytų atvejų planus tam, 
jei lyginamasis indeksas iš esmės 
pasikeistų arba nustotų būti teikiamas. Jei 
įmanoma, tuose nenumatytų atvejų 
planuose turėtų būti nurodytas vienas ar 
keli galimi pakaitiniai lyginamieji 
indeksai. Tas decentralizuotas ne 
teisėkūros metodas turėtų likti 
numatytuoju atidėjinių lyginamojo 
indekso teikimo nutraukimo atveju 
metodu, tačiau iš LIBOR atvejo matyti, 
kad praktiškai šio metodo ne visada gali 
pakakti. Todėl siekiant užtikrinti tvarkingą 
laipsnišką sutarčių, susietų su plačiai 
naudojamu lyginamuoju indeksu, kurio 
teikimo nutraukimas gali lemti neigiamas 
pasekmes, kurios smarkiai sutrikdytų 
Sąjungos finansų rinkų veikimą, 
likvidavimą atvejais, kai tokių sutarčių 
persvarstyti ir į jas įtraukti sutartinę 
atsarginę normą iki to lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimo neįmanoma, turėtų 
būti nustatytas alternatyvus metodas, 
kuriuo nustatomas privalomas viešas 
pakaitinis lyginamasis indeksas. Tas 
metodas turėtų apimti mechanizmą, skirtą 
tokių sutarčių pereinamajam susiejimui su 
tinkamais pakaitiniais lyginamaisiais 
indeksais. Pakaitiniais lyginamaisiais 
indeksais turėtų būti išvengta sutarčių 
neįvykdomumo atvejų, galinčių lemti 
neigiamas pasekmes, kurios smarkiai 
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sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą;

Or. en

Pakeitimas 15
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant sudaryti sąlygas 
tvarkingam laipsniškam sutarčių, susietų su 
plačiai naudojamu lyginamuoju indeksu, 
kurio teikimo nutraukimas gali lemti 
neigiamas pasekmes, kurios smarkiai 
sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą, 
likvidavimui atvejais, kai tokių sutarčių 
persvarstyti ir į jas įtraukti sutartinę 
atsarginę normą iki to lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimo neįmanoma, reikėtų 
nustatyti tokių lyginamųjų indeksų teikimo 
nutraukimo atveju taikytiną sistemą. Ta 
sistema turėtų apimti mechanizmą, skirtą 
tokių sutarčių pereinamajam susiejimui su 
tinkamais pakaitiniais lyginamaisiais 
indeksais. Pakaitiniais lyginamaisiais 
indeksais turėtų būti išvengta sutarčių 
neįvykdomumo atvejų, galinčių lemti 
neigiamas pasekmes, kurios smarkiai 
sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą;

(5) siekiant sudaryti sąlygas 
tvarkingam laipsniškam sutarčių, susietų su 
plačiai naudojamu ypatingos svarbos 
lyginamuoju indeksu, kurio teikimo 
nutraukimas gali lemti neigiamas 
pasekmes, kurios smarkiai sutrikdytų 
Sąjungos finansų rinkų veikimą, 
likvidavimui atvejais, kai tokių sutarčių 
persvarstyti ir į jas įtraukti sutartinę 
atsarginę normą iki to lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimo neįmanoma, reikėtų 
nustatyti tokių lyginamųjų indeksų teikimo 
nutraukimo atveju taikytiną sistemą. Ta 
sistema turėtų apimti mechanizmą, skirtą 
tokių sutarčių pereinamajam susiejimui su 
tinkamais pakaitiniais lyginamaisiais 
indeksais. Pakaitiniais lyginamaisiais 
indeksais turėtų būti išvengta sutarčių 
neįvykdomumo atvejų, galinčių lemti 
neigiamas pasekmes, kurios smarkiai 
sutrikdytų Sąjungos finansų rinkų veikimą;

Or. en

Pakeitimas 16
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) savo įgyvendinimo įgaliojimais (8) savo įgyvendinimo įgaliojimais 
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Komisija turėtų naudotis tik tais atvejais, 
kai, jos vertinimu, lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimas gali turėti neigiamų 
pasekmių, kurios smarkiai sutrikdytų 
Sąjungos finansų rinkų veikimą. Be to, 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais turėtų 
naudotis tik tada, kai paaiškėja, kad 
atitinkamo lyginamojo indekso 
reprezentatyvumo neįmanoma atkurti arba 
kad to lyginamojo indekso skelbimas bus 
nutrauktas visam laikui;

Komisija turėtų naudotis tik tais atvejais, 
kai, jos vertinimu, lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimas gali turėti neigiamų 
pasekmių, kurios smarkiai sutrikdytų 
Sąjungos finansų rinkų veikimą ir realiąją 
ekonomiką, o tai gali sukelti privačių 
nuostolių nacionalizavimo riziką. Be to, 
Komisija įgyvendinimo įgaliojimais turėtų 
naudotis tik tada, kai paaiškėja, kad 
atitinkamo lyginamojo indekso 
reprezentatyvumo neįmanoma atkurti arba 
kad to lyginamojo indekso skelbimas bus 
nutrauktas visam laikui;

Or. en

Pakeitimas 17
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kiek tai susiję su pakaitinėmis 
normomis, taikysimomis dabartinėms 
finansinėms priemonėms ir sutartims, 
susietoms su lyginamuoju indeksu, kurio 
teikimas nutraukiamas, naudodamasi 
įgyvendinimo įgaliojimais, kad nustatytų 
pakaitinį lyginamąjį indeksą, Komisija 
turėtų atsižvelgti į rekomendacijas, 
pateiktas privačiojo sektoriaus darbo 
grupių, remiamų centrinio banko, 
atsakingo už valiutą, kuria yra 
denominuotos pakaitinio lyginamojo 
indekso palūkanų normos. Tos 
rekomendacijos turėtų būti grindžiamos 
išsamiomis viešomis konsultacijomis ir 
ekspertų žiniomis, taip pat atspindėti 
lyginamojo indekso naudotojų susitarimą 
dėl tinkamiausios palūkanų normos 
lyginamojo indekso, kurio teikimas 
nutraukiamas, pakaitinės normos;

(10) kiek tai susiję su pakaitinėmis 
normomis, taikysimomis dabartinėms 
finansinėms priemonėms ir sutartims, 
susietoms su lyginamuoju indeksu, kurio 
teikimas nutraukiamas, naudodamasi 
įgyvendinimo įgaliojimais, kad nustatytų 
pakaitinį lyginamąjį indeksą, Komisija 
turėtų atsižvelgti į rekomendacijas, 
pateiktas privačiojo sektoriaus darbo 
grupių, remiamų centrinio banko, 
atsakingo už valiutą, kuria yra 
denominuotos pakaitinio lyginamojo 
indekso palūkanų normos. Komisija taip 
pat turėtų atsižvelgti į atitinkamos 
lyginamojo indekso administratoriaus 
priežiūros institucijos ir ESMA 
rekomendacijas. Tos rekomendacijos 
turėtų būti grindžiamos išsamiomis 
viešomis konsultacijomis ir ekspertų 
žiniomis, taip pat atspindėti lyginamojo 
indekso naudotojų susitarimą dėl 
tinkamiausios palūkanų normos 
lyginamojo indekso, kurio teikimas 
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nutraukiamas, pakaitinės normos;

Or. en

Pakeitimas 18
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

Išbraukta.

a) 2 dalis papildoma šiuo i punktu:
i) užsienio valiutos kurso lyginamajam 
indeksui, kurį Komisija nustatė pagal 3 
dalį.“;
„3. Komisija gali nustatyti užsienio 
valiutos kurso lyginamuosius indeksus, 
kuriuos administruoja už Sąjungos ribų 
įsikūrę administratoriai, kai tenkinami 
visi šie kriterijai:
a) užsienio valiutos kurso lyginamasis 
indeksas yra trečiosios šalies valiutos, 
kuri nėra laisvai konvertuojama, 
neatidėliotinas keitimo kursas;
b) prižiūrimi subjektai užsienio valiutos 
kurso lyginamąjį indeksą dažnai, 
sistemingai ir reguliariai naudoja 
išvestinių finansinių priemonių sutartyse 
siekdami apsidrausti nuo trečiosios šalies 
valiutos kurso svyravimo;
c) užsienio valiutos kurso lyginamasis 
indeksas yra naudojamas kaip 
atsiskaitymo norma apskaičiuojant 
išmokėtiną sumą pagal išvestinių 
finansinių priemonių sutartį, nurodytą b 
punkte, valiuta, kuri skiriasi nuo riboto 
konvertavimo valiutos, nurodytos a 
punkte.
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4. Komisija pagal 49 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus siekdama sudaryti ir 
prireikus atnaujinti užsienio valiutos 
kurso lyginamųjų indeksų, atitinkančių 3 
dalyje nustatytus kriterijus, sąrašą. 
Prižiūrimų subjektų, kurie naudoja 
trečiosios šalies užsienio valiutos kurso 
lyginamuosius indeksus, kurie yra 
Komisijos nustatyti pagal 3 dalį, 
kompetentingos institucijos bent kas 
dvejus metus praneša Komisijai ir ESMA 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
pagal kurias apsidraudimui nuo trečiosios 
šalies valiutos kurso svyravimo 
naudojamas tas užsienio valiutos kurso 
lyginamasis indeksas, skaičių.“;

Or. en

Pakeitimas 19
Patryk Jaki
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip: (1) -a. įterpiama ši dalis:
„1a. 4a skyrius taikomas:
a) bet kuriai sutarčiai ar bet kuriai 
finansinei priemonei, kuriai taikomi 
vienos iš valstybių narių įstatymai ir 
kurioje nurodomas lyginamasis indeksas, 
ir
b) bet kuriai sutarčiai, kuriai taikomi 
trečiosios šalies įstatymai, tačiau kurios 
visos šalys yra įsikūrusios Sąjungoje ir 
kur tos trečiosios šalies įstatymai 
nenumato tvarkingo laipsniško 
lyginamojo indekso likvidavimo.“.

Or. en
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New provisions introducing the replacement rate should specify that such measure is 
applicable to all products linked to the critical benchmark. Relying on national statutory 
fallback poses additional risks that should be avoided to prevent market fragmentation and to 
preserve financial stability. Moreover broadening the application scope of replacement rate 
will help to avoid the risk of contract frustration with regard to many contracts and financial 
products referencing the benchmark in cessation, that otherwise would not be able to benefit 
from the replacement benchmark, as they were not in scope of the general provisions of the 
BMR.

Pakeitimas 20
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama nustatyti 3 dalies 
reikalavimus atitinkančius lyginamuosius 
indeksus, Komisija pradeda viešas 
konsultacijas iki ...[dveji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pakeitimas 21
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija pagal 49 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus siekdama sudaryti ir 
prireikus atnaujinti užsienio valiutos kurso 
lyginamųjų indeksų, atitinkančių 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, sąrašą. Prižiūrimų 
subjektų, kurie naudoja trečiosios šalies 

4. Komisija pagal 49 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus siekdama sudaryti ir 
prireikus atnaujinti užsienio valiutos kurso 
lyginamųjų indeksų, atitinkančių 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, sąrašą. Prižiūrimų 
subjektų, kurie naudoja trečiosios šalies 
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užsienio valiutos kurso lyginamuosius 
indeksus, kurie yra Komisijos nustatyti 
pagal 3 dalį, kompetentingos institucijos 
bent kas dvejus metus praneša Komisijai ir 
ESMA išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių, pagal kurias apsidraudimui nuo 
trečiosios šalies valiutos kurso svyravimo 
naudojamas tas užsienio valiutos kurso 
lyginamasis indeksas, skaičių.;

užsienio valiutos kurso lyginamuosius 
indeksus, kurie yra Komisijos nustatyti 
pagal 3 dalį, kompetentingos institucijos 
bent kas dvejus metus praneša Komisijai ir 
ESMA išvestinių finansinių priemonių 
sutarčių, pagal kurias apsidraudimui nuo 
trečiosios šalies valiutos kurso svyravimo 
naudojamas tas užsienio valiutos kurso 
lyginamasis indeksas, skaičių.

Komisija surengia viešas konsultacijas, 
kad nustatytų užsienio valiutos kurso 
lyginamuosius indeksus, atitinkančius 3 
dalyje nustatytus kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata priimta iš Tarybos pozicijos. Ja padidinama žmonių, prisidedančių nustatant 
šiuos svarbius užsienio valiutos kurso lyginamuosius indeksus, apimtis. 49 straipsnyje 
numatyta tik tai, kad valstybės narės paskirs ekspertus, kurie turės nustatyti užsienio valiutos 
kurso lyginamuosius indeksus.

Pakeitimas 22
Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija pagal 49 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus siekdama sudaryti ir 
prireikus atnaujinti užsienio valiutos 
kurso lyginamųjų indeksų, atitinkančių 3 
dalyje nustatytus kriterijus, sąrašą. 
Prižiūrimų subjektų, kurie naudoja 
trečiosios šalies užsienio valiutos kurso 
lyginamuosius indeksus, kurie yra 
Komisijos nustatyti pagal 3 dalį, 
kompetentingos institucijos bent kas 
dvejus metus praneša Komisijai ir ESMA 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių, 
pagal kurias apsidraudimui nuo trečiosios 
šalies valiutos kurso svyravimo 

4. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
Komisija surengia viešas konsultacijas, 
kad nustatytų momentinius užsienio 
valiutos kurso lyginamuosius indeksus, 
atitinkančius šio straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus. Iki 2023 m. gruodžio 
31 d. Komisija pagal šio reglamento 49 
straipsnį priima deleguotuosius aktus 
siekdama sudaryti momentinių užsienio 
valiutos kurso lyginamųjų indeksų, 
atitinkančių šio straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, sąrašą. Komisija 
atitinkamai atnaujina tą sąrašą.
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naudojamas tas užsienio valiutos kurso 
lyginamasis indeksas, skaičių.;

Or. en

Pakeitimas 23
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2016/1011
3 straipsnio 1 dalies 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į 3 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 
punktas:
„22a) užsienio valiutos kurso 
lyginamasis indeksas – lyginamasis 
indeksas, kurio vertė nustatoma 
atsižvelgiant į vienos valiutos arba valiutų 
krepšelio kainą, kuri nurodoma viena 
valiuta;“.

Or. en

Pakeitimas 24
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2016/1011
3 straipsnio 1 dalies 24 punkto a papunkčio i punkto dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a. 3 straipsnio 24 punkto a 
papunkčio i punkto dalis iš dalies 
keičiama taip:

i) prekybos vieta, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 
1 dalies 24 punkte, prekybos vieta 
trečiojoje šalyje, kurios atžvilgiu Komisija 

„i) prekybos vieta, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 
1 dalies 24 punkte, prekybos vieta 
trečiojoje šalyje, kurios atžvilgiu Komisija 
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priėmė įgyvendinimo sprendimą, kad tos 
šalies teisinė ir priežiūros sistema yra 
laikoma lygiaverte, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 600/2014 [22], arba reguliuojama 
rinka, kuri laikoma lygiaverte pagal 
Reglamento (ES) Nr. 648/2012 
2a straipsnį, tačiau kiekvienu atveju tik 
kalbant apie su finansinėmis priemonėmis 
susijusius sandorio duomenis;

priėmė įgyvendinimo sprendimą, kad tos 
šalies teisinė ir priežiūros sistema yra 
laikoma lygiaverte, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 600/2014 [22] arba Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalyje, arba 
reguliuojama rinka, kuri laikoma lygiaverte 
pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 
2a straipsnį, tačiau kiekvienu atveju tik 
kalbant apie su finansinėmis priemonėmis 
susijusius sandorio duomenis;“.

Or. en

(32016R1011)

Pagrindimas

A vast number of equity benchmarks produced from trading activity on recognized third 
country exchanges cannot be classified as ‘regulated-data benchmarks’, whilst these 
benchmarks naturally fit this category. The resulting application of the Benchmarks 
Regulation raises the costs for investment and ultimately deprives EU investors from access to 
a large section of globally distributed and innovative equity indices. The ‘regulated-data 
benchmarks’ category should therefore include equivalence decisions under Article 25(4) of 
MiFID II related to the share trading obligation, allowing benchmarks developed from data 
taken from recognized third country stock exchanges to qualify for this category of 
benchmarks.Please note that this technical amendment does not introduce any changes to the 
existing EU third country regime for financial services, but merely adds a reference to MIFID 
II Article 25(4) to the definition of ‘regulated-data benchmarks’, alongside the existing 
references to other equivalence decisions under MIFIR Article 28(4) and EMIR Article 2(A). 
The inclusion ensures that equity benchmarks based on data from recognized third country 
stock exchanges can be classified as a “regulated data benchmark”, subject to fulfilment of 
the existing criteria.

Pakeitimas 25
Patryk Jaki
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įterpiamas 23a straipsnis: (2) Įterpiamas šis skyrius:
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„4a skyrius.
Lyginamojo indekso pakeitimas teisės 
aktais“
23a straipsnis

Lyginamojo indekso pakeitimas Sąjungos 
teisės aktais
(1) Komisija gali paskirti vieną ar 
daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų 
lyginamajam indeksui, laikomam 
ypatingos svarbos pagal 20 straipsnio 1 
dalies a punktą arba 1 dalies c punktą 
priimtu įgyvendinimo aktu, arba trečiosios 
šalies lyginamąjį indeksą, kai laipsniškas 
to lyginamojo indekso likvidavimas arba 
nutraukimas gali sukelti didelių Sąjungos 
finansų rinkų veikimo sutrikimų, jei 
įvyksta bet kuris iš šių įvykių:
a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga 
institucija paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją, kurioje pranešė, kad to 
lyginamojo indekso galimybės įvertinti 
pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją 
atkurti neįmanoma; Ypatingos svarbos 
lyginamojo indekso pagal 20 straipsnio 1 
dalies a ir c punktus atveju, pirmiau 
nurodytus kriterijus to ypatingos svarbos 
lyginamojo indekso kompetentinga 
institucija nustato tik tada, kai 23 
straipsnyje nustatyti taisomieji įgaliojimai 
pritaikyti neatkuriant lyginamojo indekso 
galimybės įvertinti pagrindinę rinką arba 
ekonomikos realiją;
b) lyginamojo indekso administratorius 
paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją (arba toks pareiškimas ar 
informacija yra jo vardu paskelbti) ir 
pranešė, kad tas administratorius 
tvarkingai laipsniškai likviduos 
lyginamąjį indeksą arba nutrauks 
lyginamojo indekso arba tam tikrų 
įsipareigojimų vykdymo terminų, arba 
tam tikrų valiutų, kuriomis skaičiuojamas 
lyginamasis indeksas, teikimą visam arba 
neribotam laikui, jeigu pareiškimo ar 
informacijos paskelbimo metu nebus 
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administratoriaus veiklos perėmėjo, kuris 
toliau teiktų lyginamąjį indeksą;
c) lyginamojo indekso administratoriaus 
kompetentinga institucija arba bet kuris 
subjektas, į kurio kompetenciją patenka to 
lyginamojo indekso administratoriaus 
nemokumas ar pertvarkymas, paskelbė 
viešą pareiškimą arba informaciją ir 
pranešė, kad to lyginamojo indekso 
administratorius tvarkingai laipsniškai 
likviduos tą lyginamąjį indeksą arba 
nutrauks to lyginamojo indekso arba tam 
tikrų įsipareigojimų vykdymo terminų, 
arba tam tikrų valiutų, kuriomis 
skaičiuojamas lyginamasis indeksas, 
teikimą visam arba neribotam laikui, 
jeigu pareiškimo ar informacijos 
paskelbimo metu nebus administratoriaus 
veiklos perėmėjo, kuris toliau teiktų tą 
lyginamąjį indeksą;
d) kompetentinga institucija atšaukia arba 
sustabdo leidimą pagal 35 straipsnį, 
atšaukia pripažinimą pagal 32 straipsnio 
8 dalį arba nutraukia patvirtinimą pagal 
33 straipsnio 6 dalį, jei atšaukimo, 
sustabdymo ar nutraukimo metu nėra 
administratoriaus veiklos perėmėjo, kuris 
toliau teiktų tą lyginamąjį indeksą.
(2) Pakaitinis lyginamasis indeksas 
įstatymų nustatyta tvarka pakeičia visas 
nuorodas į lyginamąjį indeksą sutartyse ir 
finansinėse priemonėse, kurioms taikoma 
2 straipsnio 1a dalis, kai tenkinamos visos 
šios sąlygos:
a) sutartyse ir finansinėse priemonėse 
nurodomas lyginamasis indeksas, kurio 
teikimas bus nutrauktas arba laipsniškai 
likviduojamas tą dieną, kai įsigalios 
įgyvendinimo aktas, kuriuo nustatomas 
pakaitinis lyginamasis indeksas, ir
b) tose sutartyse ir finansinėse priemonėse
i) nėra nuostatos dėl atsarginės normos 
arba nuostatoje dėl atsarginės normos 
nenumatoma nutraukti orientacinio 
lyginamojo indekso teikimo visam laikui 
arba
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ii) yra nuolatinė nuostata dėl atsarginės 
normos, jeigu:
– atitinkama institucija nustatė, kad 
taikant sutartyje numatytą nuostatą dėl 
atsarginės normos paprastai matomi 
reikšmingi skirtumai ir nebeatspindima 
pagrindinė rinka arba ekonomikos realija, 
kurios turi būti įvertintos taikant 
panaikinamą lyginamąjį indeksą, ir gali 
turėti neigiamą poveikį finansiniam 
stabilumui;
– atitinkamai institucijai atlikus vertinimą 
pagal pirmą įtrauką, viena iš sutarties 
šalių prieštaravo sutartyje numatytai 
nuostatai dėl atsarginės normos ne vėliau 
kaip likus [trims mėnesiams] iki 
lyginamojo indekso teikimo nutraukimo 
visam laikui ar laipsniško likvidavimo;
– sutarties šalys nesutarė dėl alternatyvios 
nuostatos dėl atsarginės normos pateikus 
prieštaravimą pagal antrą įtrauką ne 
vėliau kaip likus [vienai darbo dienai] iki 
lyginamojo indekso teikimo nutraukimo 
visam laikui arba laipsniško likvidavimo.
Pagal ii punkto pirmą įtrauką, atitinkama 
institucija nepagrįstai nedelsdama 
informuoja Komisiją ir ESMA apie savo 
vertinimą. Jei vertinimas gali daryti 
poveikį daugiau nei vienos valstybės narės 
subjektams, visų tų valstybių narių 
atitinkamos institucijos vertinimą atlieka 
kartu. Valstybės narės paskiria vieną ar 
daugiau atitinkamų institucijų, galinčių 
atlikti vertinimą pagal pirmą įtrauką. 
Valstybės narės informuoja Komisiją ir 
ESMA apie pagal šią dalį paskirtas 
kompetentingas institucijas ne vėliau kaip 
… [šeši mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos].
(3) Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
laikydamasi 50 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
kuriais nustato vieną ar daugiau 
pakaitinių lyginamųjų indeksų, kai 
įvykdoma viena iš sąlygų, nustatytų šio 
straipsnio 1 dalyje. Į įgyvendinimo aktą 
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įtraukiami šie elementai:
i) pakaitinis lyginamasis indeksas;
ii) maržos koregavimas, įskaitant tokio 
maržos koregavimo nustatymo metodą, 
kuris turi būti taikomas panaikinamam 
lyginamajam indeksui kiekvienos 
konkrečios sąlygos pakeitimo dieną, 
siekiant atsižvelgti į perėjimo arba 
pasikeitimo iš lyginamojo indekso, kuris 
turi būti laipsniškai likviduojamas, į 
pakaitinį lyginamąjį indeksą poveikį;
iii) atitinkami esminiai atitikties 
pakeitimai, susiję su pakaitinio 
lyginamojo indekso naudojimu ar 
taikymu ir pagrįstai tam būtini; iv) 
atitinkama data, nuo kurios taikomas 
pakaitinis lyginamasis indeksas.
Priimdama įgyvendinimo aktą, Komisija 
atsižvelgia, jei įmanoma, į rekomendacijas 
dėl pakaitinio lyginamojo indekso, maržos 
koregavimo ir pakaitinio lyginamojo 
indekso atitikties pakeitimus, kuriuos 
atliko centrinis bankas, atsakingas už 
valiutos zoną, kurioje turi būti laipsniškai 
likviduojamas atitinkamas lyginamasis 
indeksas, arba kuriuos atliko alternatyvi 
palūkanų normos darbo grupė, veikianti 
globojant centriniam bankui. Prieš 
priimdama įgyvendinimo aktą, Komisija 
surengia viešas konsultacijas ir atsižvelgia 
į kitų susijusių suinteresuotųjų subjektų, 
įskaitant lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentingos 
institucijos ir ESMA, rekomendacijas.
(4) Nepaisant šio straipsnio 2 dalies b 
punkto ii papunkčio, pagal šio straipsnio 
1 dalį Komisijos nustatytas pakaitinis 
lyginamasis indeksas netaikomas, kai 
visos šalys arba reikalaujama sutarties ar 
finansinės priemonės, kurioms taikoma 2 
straipsnio 1a dalis, dauguma sutinka 
taikyti kitą pakaitinį lyginamąjį indeksą 
prieš įsigaliojant įgyvendinimo aktui arba 
jam įsigaliojus.“.

Or. en
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Pagrindimas

Atrodo, kad reikia iš Komisijos įgaliojimų pašalinti įgaliojimą paskirti pakaitinį lyginamąjį 
indeksą, taikomą ypatingos svarbos nacionaliniam lyginamajam indeksui (lyginamajam 
indeksui, ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu nustatytas pagal šio reglamento 20 
straipsnio 1 dalies b punktą). Vis dėlto į reglamentą vis dar svarbu įtraukti nacionalinius 
ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus, siekiant užtikrinti, kad nutraukus nacionalinių 
ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų teikimą, būtų nustatytas procesas, pagal kurį būtų 
sprendžiama dėl pakaitinės normos.

Pakeitimas 26
Patryk Jaki
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Įterpiamas šis straipsnis:
„23b straipsnis. Lyginamojo indekso 
pakeitimas nacionalinės teisės aktais
(1) Valstybė narė, kurioje yra dauguma 
mokėtojų, arba kompetentinga institucija 
lyginamajam indeksui gali paskirti vieną 
ar daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų 
pagal 20 straipsnio 1 dalies b punktą, jei 
įvyksta bet kuris iš šių įvykių:
a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga 
institucija paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją ir pranešė, kad to lyginamojo 
indekso galimybės įvertinti pagrindinę 
rinką ar ekonomikos realiją atkurti 
neįmanoma, ir kad 23 straipsnyje 
nustatyti taisomieji įgaliojimai pritaikyti 
neatkuriant lyginamojo indekso galimybės 
įvertinti pagrindinę rinką arba 
ekonomikos realiją;
b) lyginamojo indekso administratorius 
paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją (arba toks pareiškimas ar 
informacija yra to administratoriaus 
vardu paskelbti) ir pranešė, kad tas 
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administratorius tvarkingai laipsniškai 
likviduos lyginamąjį indeksą arba 
nutraukė arba nutrauks lyginamojo 
indekso arba tam tikrų įsipareigojimų 
vykdymo terminų, arba tam tikrų valiutų, 
kuriomis skaičiuojamas lyginamasis 
indeksas, teikimą visam arba neribotam 
laikui, jeigu pareiškimo ar informacijos 
paskelbimo metu nebus administratoriaus 
veiklos perėmėjo, kuris toliau teiktų 
lyginamąjį indeksą;
c) lyginamojo indekso administratoriaus 
kompetentinga institucija arba bet kuris 
subjektas, į kurio kompetenciją patenka to 
lyginamojo indekso administratoriaus 
nemokumas ar pertvarkymas, paskelbė 
viešą pareiškimą arba informaciją ir 
pranešė, kad to lyginamojo indekso 
administratorius tvarkingai laipsniškai 
likviduos arba nutraukė ar nutrauks to 
lyginamojo indekso arba tam tikrų 
įsipareigojimų vykdymo terminų, arba 
tam tikrų valiutų, kuriomis skaičiuojamas 
lyginamasis indeksas, teikimą visam arba 
neribotam laikui, jeigu pareiškimo ar 
informacijos paskelbimo metu nebus 
administratoriaus veiklos perėmėjo, kuris 
toliau teiktų tą lyginamąjį indeksą, arba
d) kompetentinga institucija atšaukia arba 
sustabdo lyginamojo indekso 
administratoriaus leidimo galiojimą pagal 
35 straipsnį, jei atšaukimo arba 
sustabdymo metu nėra administratoriaus 
veiklos perėmėjo, kuris toliau teiktų tą 
lyginamąjį indeksą.
(2) Jei valstybė narė paskiria vieną ar 
daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų 
pagal 1 dalį, tos valstybės narės 
kompetentinga institucija nedelsdama 
praneša ESMA.
(3) Pakaitinis lyginamasis indeksas 
įstatymų nustatyta tvarka pakeičia visas 
nuorodas į lyginamąjį indeksą sutartyse ir 
vertybinių popierių finansinėse 
priemonėse, kurioms taikoma 2 straipsnio 
1a dalis, kai tenkinamos visos šios 
sąlygos:
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a) sutartyse arba vertybinių popierių 
finansinėse priemonėse nurodomas 
lyginamasis indeksas, kurio leidimas bus 
nutrauktas arba yra nutraukiamas tą 
dieną, kai įsigalioja nacionalinės teisės 
aktai, kuriais nustatomas pakaitinis 
lyginamasis indeksas, ir
b) tose sutartyse ar vertybinių popierių 
finansinėse priemonėse nėra nuostatos 
dėl atsarginės normos arba yra nuostata 
dėl atsarginės normos, kuria numatoma 
nutraukti orientacinio lyginamojo indekso 
teikimą visam laikui.
(4) Pagal 1 dalį valstybės narės arba 
kompetentingos institucijos nustatytas 
pakaitinis lyginamasis indeksas 
netaikomas, kai visos šalys arba 
reikalaujama sutarties ar finansinės 
priemonės, kuriai taikoma 2 straipsnio 1a 
dalis, dauguma sutinka taikyti kitą 
pakaitinį lyginamąjį indeksą prieš 
įsigaliojant nacionalinei nuostatai arba 
jai įsigaliojus.“.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat būtina reguliuoti ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų klausimą pagal 20 
straipsnio 1 dalies b punktą ir nurodyti jų taikymo priežastis bei taikymo apimtį. Būtent 
nacionalinių ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atvejis turėtų būti reguliuojamas 
nacionaliniu lygmeniu, o kompetencija nustatyti pakaitinį lyginamąjį indeksą, skirtą 
nacionaliniams ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams turėtų likti atitinkamų valstybių 
narių ar kompetentingų institucijų atsakomybė. Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.

Pakeitimas 27
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(2) įterpiamas 23a straipsnis: (2) įterpiamas 28a straipsnis:

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad tikslinga pakeisti šio naujo straipsnio vietą, nes 28 straipsnyje kalbama apie 
lyginamųjų indeksų teikimo nutraukimą. Horizontalusis pakeitimas.

Pakeitimas 28
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis. Privalomas lyginamojo 
indekso pakeitimas

28a straipsnis.

Privalomas lyginamojo indekso pakeitimas

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad tikslinga pakeisti šio naujo straipsnio vietą, nes 28 straipsnyje kalbama apie 
lyginamųjų indeksų teikimo nutraukimą. Horizontalusis pakeitimas.

Pakeitimas 29
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šis straipsnis taikomas:
a) bet kuriai sutarčiai ar bet kuriai 
finansinei priemonei, kuriai taikomi 
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vienos iš valstybių narių įstatymai ir 
kurioje nurodomas lyginamasis indeksas, 
ir
b) bet kokiai sutarčiai, kuriai taikomi 
trečiosios šalies teisė, tačiau kurios visos 
šalys yra įsikūrusios Sąjungoje ir kai 
pagal tos trečiosios šalies teisę 
nenumatomas tvarkingas laipsniškas 
lyginamojo indekso teikimo likvidavimas 
arba nutraukimas.“.

Or. en

Pakeitimas 30
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija gali nustatyti pakaitinį 
lyginamąjį indeksą, pakeisiantį lyginamąjį 
indeksą, kurio skelbimas nutraukiamas, kai 
dėl to skelbimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų 
rinkų veikimas ir jeigu įvyksta bet kuris iš 
šių įvykių:

(1) Komisija gali nustatyti vieną ar 
daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų, 
pakeisiančių ypatingos svarbos lyginamąjį 
indeksą, kurio skelbimas nutraukiamas, kai 
dėl to skelbimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas vienos ar daugiau 
valstybių narių finansų rinkų veikimas ir 
jeigu įvyksta bet kuris iš šių įvykių:

Or. en

Pakeitimas 31
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija gali nustatyti pakaitinį (1) Komisija gali nustatyti vieną ar 
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lyginamąjį indeksą, pakeisiantį lyginamąjį 
indeksą, kurio skelbimas nutraukiamas, kai 
dėl to skelbimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų 
rinkų veikimas ir jeigu įvyksta bet kuris iš 
šių įvykių:

daugiau pakaitinių lyginamųjų indeksų, 
pakeisiančių to lyginamojo indekso, kurio 
skelbimas nutraukiamas, kai tas skelbimo 
nutraukimas gali turėti neigiamą poveikį 
rinkos vientisumui arba finansiniam 
Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių 
stabilumui, jeigu įvyksta bet kuris iš šių 
įvykių:

Or. en

Pakeitimas 32
José Gusmão

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisija gali nustatyti pakaitinį 
lyginamąjį indeksą, pakeisiantį lyginamąjį 
indeksą, kurio skelbimas nutraukiamas, kai 
dėl to skelbimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų 
rinkų veikimas ir jeigu įvyksta bet kuris iš 
šių įvykių:

(1) Komisija gali nustatyti pakaitinį 
lyginamąjį indeksą, pakeisiantį lyginamąjį 
indeksą, kurio skelbimas nutraukiamas, kai 
dėl to skelbimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų 
rinkų veikimas bei realioji ekonomika ir 
jeigu įvyksta bet kuris iš šių įvykių:

Or. en

Pakeitimas 33
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją, kurioje pranešė, kad to 

a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją, kurioje pranešė, kad to 
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lyginamojo indekso galimybės įvertinti 
pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją 
atkurti imantis bet kurio iš 23 straipsnyje 
nurodytų taisomųjų veiksmų neįmanoma;

lyginamojo indekso galimybės įvertinti 
pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją 
atkurti imantis bet kurio iš 23 straipsnyje 
nurodytų taisomųjų veiksmų neįmanoma;

prieš pateikdama tokį pranešimą, NKI 
turėjo taikyti 23 straipsnyje nurodytus 
taisomuosius įgaliojimus ir nustatyti, kad 
23 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
nepakanka, kad būtų galima atkurti 
lyginamojo indekso teikimą;

Or. en

Pakeitimas 34
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją, kurioje pranešė, kad to 
lyginamojo indekso galimybės įvertinti 
pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją 
atkurti imantis bet kurio iš 23 straipsnyje 
nurodytų taisomųjų veiksmų neįmanoma;

a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
viešai paskelbė, kad lyginamojo indekso 
galimybės įvertinti pagrindinę rinką ar 
ekonomikos realiją atkurti imantis bet 
kurio iš 23 straipsnyje nurodytų taisomųjų 
veiksmų neįmanoma;

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai yra grynai kalbiniai ir dėl jų lengviau skaityti tekstą.

Pakeitimas 35
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
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23a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją, kurioje pranešė, kad to 
lyginamojo indekso galimybės įvertinti 
pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją 
atkurti imantis bet kurio iš 23 straipsnyje 
nurodytų taisomųjų veiksmų neįmanoma;

a) to lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
paskelbė viešą pareiškimą arba 
informaciją, kurioje pranešė, kad to 
lyginamojo indekso galimybės įvertinti 
pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją 
atkurti neįmanoma;

Or. en

Pakeitimas 36
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lyginamojo indekso 
administratorius paskelbė viešą pareiškimą 
arba informaciją (arba toks pareiškimas 
ar informacija yra jo vardu paskelbti) ir 
pranešė, kad tas administratorius nutraukė 
arba nutrauks lyginamojo indekso teikimą 
visam arba neribotam laikui, jeigu 
pareiškimo ar informacijos paskelbimo 
metu nebus jo veiklos perėmėjo, kuris 
toliau lyginamąjį indeksą teiktų;

b) lyginamojo indekso 
administratorius arba kas nors, veikiantis 
administratoriaus vardu, viešai pranešė, 
kad tas administratorius nutraukė arba 
nutrauks lyginamojo indekso teikimą 
visam arba neribotam laikui, jeigu 
pareiškimo ar informacijos paskelbimo 
metu nebus jo veiklos perėmėjo, kuris 
toliau lyginamąjį indeksą teiktų;

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai yra grynai kalbiniai ir dėl jų lengviau skaityti tekstą.

Pakeitimas 37
Ville Niinistö
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
arba kitas subjektas, į kurio kompetenciją 
patenka to lyginamojo indekso 
administratoriaus nemokumas ar 
pertvarkymas, paskelbė viešą pareiškimą 
arba informaciją (arba toks pareiškimas 
ar informacija yra jų vardu paskelbti) ir 
pranešė, kad to lyginamojo indekso 
administratorius nutraukė arba nutrauks to 
lyginamojo indekso teikimą visam arba 
neribotam laikui, jeigu pareiškimo ar 
informacijos paskelbimo metu nebus jo 
veiklos perėmėjo, kuris toliau tą lyginamąjį 
indeksą teiktų.

c) lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga institucija 
arba kitas subjektas, į kurio kompetenciją 
patenka to lyginamojo indekso 
administratoriaus nemokumas ar 
pertvarkymas, viešai pranešė, kad to 
lyginamojo indekso administratorius 
nutraukė arba nutrauks to lyginamojo 
indekso teikimą visam arba neribotam 
laikui, jeigu pareiškimo ar informacijos 
paskelbimo metu nebus jo veiklos 
perėmėjo, kuris toliau tą lyginamąjį 
indeksą teiktų.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai yra grynai kalbiniai ir dėl jų lengviau skaityti tekstą.

Pakeitimas 38
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kompetentinga institucija atšaukia 
arba sustabdo lyginamojo indekso 
administratoriaus leidimo galiojimą arba 
registraciją, jeigu atšaukimo arba 
sustabdymo metu nėra administratoriaus 
veiklos perėmėjo, kuris toliau teiktų tą 
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lyginamąjį indeksą.

Or. en

Pakeitimas 39
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Pakaitinis lyginamasis indeksas 
įstatymų nustatyta tvarka pakeičia visas 
nuorodas į lyginamąjį indeksą, kurio 
skelbimas nutrauktas, finansinėse 
priemonėse, finansinėse sutartyse ir 
vertinant investicinio fondo veiklos 
rezultatus, kai tenkinamos visos šios 
sąlygos:

(2) Pakaitinis lyginamasis indeksas 
įstatymų nustatyta tvarka pakeičia visas 
nuorodas į lyginamąjį indeksą sutartyse, 
kurioms taikoma 2 straipsnio 1 dalis, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 40
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos finansinės priemonės, sutartys 
ir rezultatų vertinimai yra susieti su 
lyginamuoju indeksu, kurio skelbimas tą 
dieną, kai įsigalioja įgyvendinimo aktas, 
kuriuo nustatomas pakaitinis lyginamasis 
indeksas, yra nutrauktas;

a) tos sutartys yra susietos su 
lyginamuoju indeksu, kurio skelbimas tą 
dieną, kai įsigalioja įgyvendinimo aktas, 
kuriuo nustatomas pakaitinis lyginamasis 
indeksas, yra nutrauktas;

Or. en
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Pakeitimas 41
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tose finansinėse priemonėse, 
sutartyse ir rezultatų vertinimuose nėra 
jokių tinkamų nuostatų dėl atsarginės 
normos.

b) tose finansinėse priemonėse, 
sutartyse ir rezultatų vertinimuose nėra 
pakankamai nuostatų dėl atsarginės 
normos.

Or. en

Pakeitimas 42
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tose finansinėse priemonėse, 
sutartyse ir rezultatų vertinimuose yra 
atsarginės normos ir vienu metu 
įvykdomos šios sąlygos:
i) NKI atliko vertinimą ir nustatė, kad 
nurodytoji sutartinė atsarginė norma 
nevertina panaikinamo lyginamojo 
indekso pagrindinės rinkos ir ekonomikos 
realijos arba jos taikymas turėtų neigiamą 
poveikį finansiniam stabilumui;
ii) viena iš paveiktų finansinių priemonių, 
sutarčių ar veiksmingumo vertinimo šalių 
aiškiai paprieštaravo dėl sutartinės 
atsarginės normos taikymo. Tuo atveju, 
kai viena iš šalių pagal Direktyvą 
2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 
atitinkamą dieną, kai taikomas 
„Komisijos“ pakaitinis lyginamasis 
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indeksas, pripažįstama vartotoja, ši sąlyga 
yra įvykdyta, jei vartotojas per tris 
mėnesius aiškiai nepaprašo taikyti 
sutartinės nuostatos dėl atsarginės 
normos;
iii) sutarties šalys nesutarė dėl kitokios 
naujos atsarginės normos.

Or. en

Pakeitimas 43
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Nuostata dėl atsarginės normos 
nelaikoma tinkama, jei:
a) ja nenumatoma nutraukti nurodyto 
lyginamojo indekso teikimą visam laikui;
b) kai tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:
i) nėra atsarginės normos;
ii) norint taikyti atsarginę normą, reikia 
papildomo trečiųjų šalių sutikimo;
iii) atsarginė norma apskaičiuojama 
pagal trečiųjų šalių pateiktas kotiruotes 
arba ja pataisomas paskutinis paveikto 
lyginamojo indekso paskelbimas;
c) atitinkama institucija nustatė, kad 
taikant sutartyje numatytą nuostatą dėl 
atsarginės normos paprastai matomi 
reikšmingi skirtumai ir nebeatspindima 
pagrindinė rinka arba ekonomikos realija, 
kurios turi būti įvertintos taikant 
panaikinamą lyginamąjį indeksą, ir gali 
turėti neigiamą poveikį finansiniam 
stabilumui;

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatos dėl atsarginės normos tinkamumas dėl teisinio aiškumo turėtų būti apibrėžtas 
išsamiau.

Pakeitimas 44
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sutarties šalys nesutarė dėl 
alternatyvių nuostatų dėl atsarginės 
normos prieš lyginamojo indekso teikimo 
nutraukimą visam laikui.

Or. en

Pakeitimas 45
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, laikydamasi 50 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, kuriais 
nustato pakaitinį lyginamąjį indeksą, kai 
įvykdoma viena iš sąlygų, nustatytų 1 
dalyje. Priimdama 1 dalyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą, Komisija atsižvelgia į 
alternatyvios palūkanų normų darbo 
grupės, remiamos centrinio banko, 
atsakingo už valiutą, kuria yra 
denominuotos pakaitinio lyginamojo 
indekso palūkanų normos, rekomendaciją, 

(3) Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, laikydamasi 50 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, kuriais 
nustato vieną ar daugiau pakaitinių 
lyginamųjų indeksų, kai įvykdoma viena 
iš sąlygų, nustatytų 1 dalyje. Priimdama 1 
dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, 
Komisija atsižvelgia į alternatyvios 
palūkanų normų darbo grupės, remiamos 
centrinio banko, atsakingo už valiutą, kuria 
yra denominuotos pakaitinio lyginamojo 
indekso palūkanų normos, rekomendaciją, 
jei ji pateikta. Prieš nustatydama naują 
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jei ji pateikta. pakaitinį lyginamąjį indeksą, Komisija 
surengia viešas konsultacijas ir 
konsultuojasi su ESMA, taip pat su 
nacionaline lyginamojo indekso 
administratoriaus kompetentinga 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 46
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalyje nurodytas įgyvendinimo 
aktas apima:
i) pakaitinį (-ius) lyginamąjį (-uosius) 
indeksą (-us);
ii) maržos koregavimą, įskaitant tokio 
maržos koregavimo nustatymo metodą, 
kuris turi būti taikomas nutraukiamam 
teikti lyginamajam indeksui kiekvienos 
konkrečios sąlygos pakeitimo dieną, 
siekiant atsižvelgti į perėjimo arba 
pasikeitimo iš lyginamojo indekso, kuris 
turi būti laipsniškai likviduojamas, į 
pakaitinį indeksą poveikį;
iii) atitinkamus esminius atitikties 
pakeitimus, susijusius su pakaitinio 
lyginamojo indekso naudojimu ar 
taikymu ir pagrįstai tam būtinus;
iv) atitinkamą datą, nuo kurios taikomas 
pakaitinis (-iai) lyginamasis (-ieji) 
indeksas (-ai);

Or. en

Pagrindimas

Būtina išsamiau apibrėžti įgyvendinimo akto dėl pakaitinių lyginamųjų indeksų turinį.
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Pakeitimas 47
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šis straipsnis taikomas ypatingos 
svarbos ir reikšmingiems lyginamiesiems 
indeksams ir trečiųjų šalių 
lyginamiesiems indeksams, kurių teikimo 
nutraukimas turėtų didelį neigiamą 
poveikį rinkos vientisumui, finansiniam 
stabilumui, vartotojams, realiajai 
ekonomikai arba namų ūkių ir verslo 
finansavimui vienoje ar daugiau valstybių 
narių.

Or. en

Pakeitimas 48
Caroline Nagtegaal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
23a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šis straipsnis taikomas ypatingos 
svarbos palūkanų normų lyginamiesiems 
indeksams, kurie buvo pateikti Sąjungoje 
iki 2020 m. gruodžio 31 d., ir trečiųjų 
šalių palūkanų normų lyginamiesiems 
indeksams.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu turėtų būti pakeičiamas pranešimo projekto 10 pakeitimas. Dabartinis 10 
pakeitimo tekstas trukdytų Europos Komisijai pakeisti nuorodas į LIBOR. Taip yra todėl, kad 
po „Brexit’o“ LIBOR nustos būti ypatingos svarbos lyginamuoju indeksu (ypatingos svarbos 
lyginamaisiais indeksais gali būti nustatomi tik ES lyginamieji indeksai).

Pakeitimas 49
Ville Niinistö

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2016/1011
28 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a. 28 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Kiti nei administratorius, kaip nurodyta 
1 dalyje, prižiūrimi subjektai, kurie 
naudoja lyginamąjį indeksą, parengia ir turi 
pagrįstus raštiškus planus, kuriuose išdėsto 
veiksmus, kurių imtųsi lyginamojo indekso 
esminių pakeitimų arba teikimo 
nutraukimo atveju. Kai įmanoma ir 
tinkama, tokiuose planuose įvardijamas 
vienas ar keli pakaitiniai lyginamieji 
indeksai, su kuriais galima susieti 
priemones pakeičiant nebeteikiamus 
lyginamuosius indeksus, nurodant, kodėl 
tokie lyginamieji indeksai būtų tinkami 
pakaitiniai indeksai. Gavę prašymą, 
prižiūrimi subjektai tuos planus ir visus 
atnaujinimus pateikia atitinkamai 
kompetentingai institucijai ir atsižvelgia į 
juos palaikydami sutartinius santykius su 
klientais.

„2. Kiti nei administratorius, kaip nurodyta 
1 dalyje, prižiūrimi subjektai, kurie 
naudoja lyginamąjį indeksą, parengia ir turi 
pagrįstus raštiškus planus, kuriuose išdėsto 
veiksmus, kurių imtųsi lyginamojo indekso 
esminių pakeitimų arba teikimo 
nutraukimo atveju. Kai įmanoma ir 
tinkama, tokiuose planuose įvardijamas 
vienas ar keli pakaitiniai lyginamieji 
indeksai, su kuriais galima susieti 
priemones pakeičiant nebeteikiamus 
lyginamuosius indeksus, nurodant, kodėl 
tokie lyginamieji indeksai būtų tinkami 
pakaitiniai indeksai. Prižiūrimi subjektai 
tuos planus ir visus jų atnaujinimus 
nepagrįstai nedelsiant siunčia atitinkamai 
kompetentingai institucijai ir atsižvelgia į 
juos palaikydami sutartinius santykius su 
klientais. Kompetentingos institucijos 
įvertina šių planų tvirtumą.“.

Or. en

(32016R1011)

Pagrindimas

28 straipsnio 2 dalyje jau reikalaujama, kad prižiūrimi subjektai turėtų „tvirtus rašytinius 
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planus“ tam atvejui, jei lyginamasis indeksas pasikeistų arba nustotų būti teikiamas, tačiau 
reikalaujama, kad jie perduotų šiuos planus valdžios institucijoms tik tuo atveju, jei pastarieji 
to paprašytų. Jei tai būtų privaloma ir reikalaujama, kad kompetentingos institucijos įvertintų 
planus, subjektai turėtų rimčiau atsižvelgti į šį reikalavimą.

Pakeitimas 50
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į 29 straipsnį įterpiama ši dalis:
„1a. Prižiūrimas subjektas Sąjungoje taip 
pat gali naudoti pakaitalą kaip lyginamąjį 
indeksą, jei pakaitalas Komisijos 
skiriamas 23a straipsnyje nustatyta 
tvarka.“.

Or. en

Pakeitimas 51
Jonás Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2016/1011
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Įterpiamas 37a straipsnis:
„37a straipsnis
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
patvirtinti trečiojoje šalyje pagal šio 
reglamento nuostatas pateiktą lyginamąjį 
indeksą ar jų grupę.
2. Komisija kartu su administratoriumi 
pagal 27 straipsnį pasirašo „pareiškimą 
dėl lyginamojo indekso“.
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3. Komisijos prašymu ESMA pateikia 
Komisijos patvirtintų trečiųjų šalių 
lyginamųjų indeksų arba lyginamųjų 
indeksų grupės ataskaitą.
4. Komisija patvirtina šio straipsnio 1 
dalyje nurodytus lyginamuosius indeksus 
arba jų grupę priimdama deleguotąjį aktą 
pagal 49 straipsnį.“.

Or. en


