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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas 
žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant 
paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir 
sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais 
popieriais sistema
(COM(2020)0282 – C9-0207(2020) – 2020/0151(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0282),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0207(2020)),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 a) dėl COVID-19 krizės visų pirma 
kyla rizika, kad padidės neveiksnių 
pozicijų skaičius ir poreikis jomis 
prekiauti rinkoje. Be to, krizės sąlygomis 
labai svarbu, kad sistemiškai svarbių 
finansų sistemos dalių rizika būtų 
mažinama ir kad skolintojai sustiprintų 
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savo kapitalo poziciją. Nors sintetinis 
pakeitimas vertybiniais popieriais yra 
vienas iš būdų tai pasiekti, bankai tuo pat 
metu turėtų siekti padidinti savo kapitalo 
poziciją pritraukdami naują nuosavą 
kapitalą;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 b) specialios paskirties pakeitimo 
vertybiniais popieriais subjektai 
(SPPVPS) turėtų būti steigiami tik tose 
trečiosiose valstybėse, kurios nėra 
įtrauktos į Europos Sąjungos didelės 
rizikos trečiųjų valstybių, kurių kovos su 
pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 
režimai turi strateginių trūkumų, arba į 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 3

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 

(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 
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pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju, atliekant tą kredito suteikimo 
standartų patikrinimą reikėtų atsižvelgti į 
konkrečias aplinkybes, įskaitant to 
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;

pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais 
atveju atliekant tą kredito suteikimo 
standartų patikrinimą reikėtų atsižvelgti į 
konkrečias aplinkybes, įskaitant tų 
neveiksnių pozicijų pirkimą ir pakeitimo 
vertybiniais popieriais rūšį. Todėl būtina iš 
dalies pakeisti kredito suteikimo standartų 
patikrinimą, siekiant sudaryti sąlygas 
investuotojui atlikti išsamų neveiksnių 
pozicijų kokybės ir veiksnumo patikrinimą, 
kad jis galėtų priimti racionalų, tinkama 
informacija pagrįstą investavimo 
sprendimą, sykiu užtikrinant, kad nebūtų 
piktnaudžiaujama šia išimtimi. Turint 
omenyje tai, kad neveiksnių pozicijų 
pavertimo vertybiniais popieriais atveju 
kyla specifinė reguliacinio arbitražo 
rizika, nustatomas pranešimo 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
teikimo ir sustiprintos stebėsenos 
procesas;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11 a) svarbu suderinti iniciatoriaus ir 
investuotojo interesus, visų pirma 
atsižvelgiant į poreikį tinkamai tvarkyti 
paskolas. Rizikos išlaikymo rodiklis, kuris 
šiuo metu yra ne mažesnis kaip 5 proc., 
gali būti naudojamas tiems interesams 
derinti ir yra plačiai paplitęs, nes yra 
investuotojų, prašančių 20 proc. 
siekiančio rizikos išlaikymo rodiklio;

Or. en

Pakeitimas 5

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

(12 a) derinimas su PSS sistema gali, bet 
neprivalo reikšti, kad sandoris susijęs su 
reikšmingu rizikos perleidimu. Taigi, PSS 
sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais 
produktai yra nebūtinai susiję su 
reikšmingu rizikos perleidimu, ir 
atitinkamos valdžios institucijos turėtų 
šiuos du klausimus vertinti atskirai;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21 a) EBI įspėja, kad, siekiant išvengti 
neigiamų pasekmių, kuriant specialią 
balansinio sintetinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais PSS sistemą reikia 
nustatyti jos tinkamą priežiūrą. 
Konkrečiai, ESRV turėtų stebėti sisteminę 
riziką, susijusią su sintetiniu pakeitimu 
vertybiniais popieriais, ir vertinti, ar ta 
rizika pakankamai pašalinama iš 
sisteminės finansų sistemos dalies;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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, 

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

grupe, kurios vertė sudaro bent 90 % 
grupės grynosios vertės inicijavimo metu ir 
bet kurią vėlesnę dieną, kurią pozicijos 
įtraukiamos į grupę arba iš jos 
pašalinamos;

Or. en

Pakeitimas 8

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

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 4 straipsnio a punktas pakeičiamas 
taip:

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

a) trečioji valstybė yra įtraukta į 
didelės rizikos trečiųjų šalių, kurių kovos 
su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 
režimai turi strateginių trūkumų pagal 
Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį, 
sąrašą;

aa) trečioji valstybė yra įtraukta į 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių 
jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą;

Or. en

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 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.“;

„Tradicinių neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju šioje dalyje 
nustatytą reikalavimą taip pat gali įvykdyti 
valdymo įmonė.
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Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
6 straipsnio 3a dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant 5 proc. rizikos išlaikymo 
normą, tinkamai atsižvelgiama į 
mokesčius ar kitus struktūrinius 
elementus, kurie praktiškai galėtų būti 
naudojami siekiant sumažinti reikšmingą 
grynąją ekonominę dalį.“;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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, jei 
iniciatorius gali įrodyti, kad reikalavimo 
įvykdyti neįmanoma.“;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
9 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įterpiamas 9a straipsnis:
„9a straipsnis
Pranešimas apie neveiksnių pozicijų 
pavertimą vertybiniais popieriais
1. Be 7 straipsnio 1 dalyje numatytų 
bendrų įsipareigojimų, iniciatoriai ir 
rėmėjai yra bendrai atsakingi už 
pranešimą kompetentingoms institucijoms 
apie neveiksnių pozicijų pavertimą 
vertybiniais popieriais, įskaitant 
informaciją apie tai, kaip įvykdyti 6 ir 9 
straipsnių reikalavimai.“

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
26 c straipsnio 7 dalies b punktas
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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, tuo 
atveju, kai tie paslaugų teikėjai nėra 
iniciatoriai, užtikrinant tų paslaugų 
teikimo tęstinumą;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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 individualios pagrindinės 
pozicijos, kurios atžvilgiu įvyko kredito 
įvykis, pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
26 e straipsnio 9 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu pagal šio straipsnio 7 dalies c 
punktą numatomas kitoks kredito 
užtikrinimas, iniciatorius turi regreso teisę į 
vieną iš šių aukštos kokybės užtikrinimo 
priemonių:

9. Jeigu pagal šio straipsnio 7 dalies c 
punktą numatomas kitoks kredito 
užtikrinimas, iniciatorius ir investuotojas 
turi regreso teisę į vieną iš šių aukštos 
kokybės užtikrinimo priemonių:

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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 kaip kito mokėjimo data;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 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 

Išbraukta.
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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 išbraukimu siekiama išvengti tokių atvejų, kad bankai, kurių reitingas buvo sumažintas 
nuo CR 2 iki CR 3, turėtų perduoti užstatą trečiajai šaliai ir taip dar labiau pablogintų savo 
kapitalo poziciją.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
30 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 30 straipsnio 2 dalis papildoma d 
punktu: 

(10) 30 straipsnio 2 dalis papildoma -d 
ir d punktais:

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
30 straipsnio 2 pastraipos d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„-d) ypač neveiksnių pozicijų pakeitimo 
vertybiniais popieriais atveju – procesus ir 
mechanizmus, kuriais užtikrinama, kad 
būtų išvengta reguliacinio arbitražo ir 
nebūtų piktnaudžiaujama išimtimi laikytis 
9 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
reikalavimo;“
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Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) 30 straipsnyje įterpiama 3a dalis:
„3a. kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad SPPVPS būtų taikomas 
pelno mokestis ir kapitalo prieaugio 
mokestis ir kad jais nebūtų netinkamai 
naudojamasi siekiant nukreipti lėšas į 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančias 
jurisdikcijas;“

Or. en

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b) 31 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„2a. nedarant poveikio 2 dalies 
taikymui ir 44 straipsnyje nurodytos 
ataskaitos rengimui, ESRV, glaudžiai 
bendradarbiaudama su EVPRI, EBI ir 
EDPPI, paskelbia ataskaitą, kurioje 
analizuojamas PSS balansinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais reikalavimų 
nustatymo šiame reglamente poveikis 
finansiniam stabilumui ir konkreti 
sisteminė rizika.
Ataskaita paskelbiama ne vėliau kaip 
2022 m. liepos 1 d. ir joje atsižvelgiama į 
specifinius balansinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais ypatumus, t. y. į jo 
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tipinį individualų ir privatų pobūdį 
finansų rinkose, taip pat analizuojama, ar 
dabartinė sistema iš tiesų padeda 
patikimai diversifikuoti riziką finansų 
sistemoje ir geriau finansuoti realiąją 
ekonomiką. ESRV naudoja įvairius 
atitinkamų rinkos duomenų šaltinius ir 
konkrečiai remiasi:
a) kompetentingų institucijų pagal 7 
straipsnio 1 dalį surinktais duomenimis;
b)  kompetentingų institucijų pagal 
30 straipsnio 2 dalį atliktų vertinimų 
rezultatais;
c) pakeitimo vertybiniais popieriais 
duomenų saugyklų pagal 10 straipsnį 
turimais duomenimis.
Jei nustatoma reikšminga rizika, ESRV 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 
16 straipsnį Komisijai, visoms EPI ir 
valstybėms narėms teikia įspėjimus ir 
prireikus paskelbia rekomendacijas dėl 
taisomųjų veiksmų, kurių reikia imtis 
reaguojant į tą riziką, 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 
apie veiksmus, kurių imtasi reaguojant į 
rekomendacijas, o neveikimą tinkamai 
pagrindžia per tris mėnesius nuo 
rekomendacijos perdavimo adresatams.“

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402
46 straipsnio h a ir h b punktai (nauji)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) 46 straipsnis papildomas ha ir hb 
punktais:
„ha) tolesnio standartizavimo ir 
informacijos atskleidimo reikalavimų 
galimybės naudojant šablonus, su 
nuoroda „PSS“ tiek tradicinio, tiek 
balansinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais atveju, įskaitant 
individualizuoto privataus pakeitimo 
vertybiniais popieriais atvejus, kai 
nereikia rengti prospekto pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 
Nr. 2017/1129*; 
hb) kaip į PSS sistemą būtų galima 
integruoti tvarumą, be kita ko, naudojant 
žaliojo pakeitimo vertybiniais popieriais 
produktus, ir ar tokiems produktams 
galėtų būti taikomas lengvatinis rizikos 
vertinimas;“
__________________________
* 2017 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti 
skelbiamas, kai vertybiniai popieriai 
siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 2003/71/EB 
(OL L 168, 2017 6 30, p. 12). 

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas mano, kad būtų logiška Komisijos pasiūlymą suderinti su pakeitimo vertybiniais 
popieriais sistema, kad būtų atsižvelgiama į balansinio sintetinio pakeitimo vertybinius 
popierius ir neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybinius popierius, remiantis Europos 
bankininkystės institucijos atliktu techniniu darbu. Komisija tikisi, kad ši reforma gali padėti 
pagerinti realiosios ekonomikos finansavimo sąlygas ekonomikos krizės laikotarpiu po 
COVID-19 protrūkio. Iš tiesų, galimas neveiksnių pozicijų padidėjimas bankų balansuose gali 
daryti neigiamą poveikį bankų skolinimo veiklai, o pakeitimas vertybiniais popieriais gali 
padėti to išvengti. Balansinio pakeitimo vertybiniais popieriais PSS nuoroda taip pat galėtų 
padėti bankams diversifikuoti riziką ir supaprastinti balansinio sintetinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais rinką, padaryti ją skaidresnę ir labiau standartizuotą. Be to, krizės sąlygomis labai 
svarbu, kad sistemiškai svarbių finansų sistemos dalių rizika būtų mažinama ir kad skolintojai 
sustiprintų savo kapitalo poziciją. Siekiant užtikrinti, kad rizikos perdavimas iš tiesų sumažintų 
sisteminę riziką, būtinas rinkos skaidrumas ir įdėmi priežiūra. Nors sintetinis pakeitimas 
vertybiniais popieriais yra bankams suteikiama galimybė, pranešėjas mano, kad jie neturėtų 
atsisakyti galimybės pagerinti savo kapitalo poziciją pritraukdami naują nuosavą kapitalą.

Dėl neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais
Pranešėjas siūlo pakoreguoti neveiksnių pozicijų apibrėžtį, kad po inicijavimo būtų privaloma 
išlaikyti grupę, kurią sudaro daugiau kaip 90 proc. neveiksnių pozicijų. Nors gali būti tikslinga 
taikyti neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos išlaikymo reikalavimą 
paslaugų teikėjui, pranešėjas mano, kad sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai 
iniciatorius įtraukia neveiksnias pozicijas į savo balansą, iniciatorius turėtų išlaikyti ir riziką. 
Kitais atvejais turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į mokesčių struktūrą ar kitus struktūrinius 
elementus, kurie gali sumažinti grynąjį rizikos išlaikymą, kad būtų išvengta padėties, kai rizikos 
išlaikymo reikalavimas netenka poveikio. 

Be to, pranešėjas laikosi nuomonės, kad visos išimtys, pagal kurias neveiksnių pozicijų 
pakeitimui vertybiniais popieriais gali būti taikomi kredito suteikimo kriterijai, kaip siūlo 
Komisija, turėtų būti apribotos taip, kad nebūtų galimybės piktnaudžiauti. Svarbu tęsti visas 
reguliavimo priemones siekiant užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintos paskatos naudotis 
rizikos kilmės ir paskirstymo modeliu. Todėl pranešėjas siūlo taikyti pranešimo 
kompetentingoms institucijoms procedūrą, pagal kurią iniciatoriai būtų įpareigoti arba įrodyti, 
kad jie atitinka kredito suteikimo kriterijus, arba kad šių reikalavimų įvykdyti neįmanoma. Šis 
procesas leidžia kompetentingoms institucijoms užtikrinti geresnę neveiksnių pozicijų rinkos 
priežiūrą, – ji taip pat sustiprinama iš dalies pakeitus 30 straipsnį. 

Dėl balansinio pakeitimo vertybiniais popieriais PSS nuorodos
Pranešėjas mano, kad sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais produktas su PSS nuoroda 
turėtų būti tikrai paprastas, skaidrus ir standartizuotas. Todėl jo tikslas buvo sumažinti tam tikrą 
galimą PSS sintetinių produktų sudėtingumą, be kita ko, neleidžiant taikyti nenuoseklios 
amortizacijos ir apribojant iniciatorių galimybę anksčiau laiko nutraukti sandorius reikalaujant 
įvykdyti sandorį konkrečiu laiku. Jis taip pat siekia pasinaudoti būsima Pakeitimo vertybiniais 
popieriais reglamento peržiūra ieškodamas būdų, kaip padidinti dažnai individualizuotų 
sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių skaidrumą. 
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Be to, pranešėjas taip pat nori užkirsti kelią problemoms, kurių gali kilti bankams, kai jų 
reitingas sumažinamas nuo 2 iki 3, nes tokiu atveju jie turi perkelti sintetinių sandorių užstatą 
trečiajai šaliai, o tai dar labiau pablogintų jų padėtį. Todėl jis siūlo nenustatyti bankams 
reikalavimo perkelti užstatą, kai reitingas sumažinamas.

Dėl makroprudencinės priežiūros
Pranešėjas yra susirūpinęs dėl PSS balansinio pakeitimo vertybiniais popieriais reikalavimų 
nustatymo poveikio ir konkrečios sisteminės rizikos finansiniam stabilumui, visų pirma dėl jo 
tipinio individualaus ir privataus pobūdžio finansų rinkose. Nors PSS nuorodos įvedimas gali 
turėti teigiamą poveikį rinkos sąlygoms, pranešėjas mano, kad ESRV turėtų išnagrinėti, ar 
dabartinė sistema iš tiesų padeda patikimai diversifikuoti riziką finansų sistemoje ir ar ji padeda 
užtikrinti finansinį stabilumą. Toks vertinimas turėtų būti atliekamas tada, kai jis dar gali turėti 
įtakos būsimam šio reglamento peržiūros procesui. 

Dėl SPPVPS taikomų reikalavimų
Nustačiusi pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą Europos Sąjunga numatė įtraukimo į 
mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ir į Europos Sąjungos 
didelės rizikos trečiųjų valstybių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 
režimai turi strateginių trūkumų, sąrašus procedūras. Todėl pranešėjas mano, kad svarbu iš 
dalies pakeisti 4 straipsnį, kuris šiuo požiūriu yra pasenęs. Be to, pranešėjas siūlo suteikti 
kompetentingoms institucijoms įgaliojimus užtikrinti, kad SPPVPS būtų taikomas pelno 
mokestis ir kapitalo prieaugio mokestis ir kad jais nebūtų netinkamai naudojamasi siekiant 
nukreipti lėšas į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančias jurisdikcijas. 

Dėl tvarių pakeitimo vertybiniais popieriais produktų
Pranešėjas mano, kad finansų rinkos turėtų būti mūsų perėjimo prie tvarios visuomenės įrankis. 
Šiomis aplinkybėmis tam tikrą vaidmenį galėtų atlikti ir pakeitimo vertybiniais popieriais 
produktai. Todėl pranešėjas siūlo prašyti Komisijos atliekant pakeitimo vertybiniais popieriais 
sistemos peržiūrą apsvarstyti, kaip būtų galima paskatinti tokius tvarius pakeitimo vertybiniais 
popieriais produktus.


