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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 dėl tam tikriems 
trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam 
tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių 
lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0337),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0209(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
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių 
užsienio valiutos kurso lyginamiesiems 
indeksams taikomos išimties ir tam tikrus 
lyginamuosius indeksus, kurių teikimas 

kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių 
užsienio valiutos kurso lyginamiesiems 
indeksams taikomos išimties ir tam tikrus 
lyginamuosius indeksus, kurių teikimas 
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nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių 
lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių 
lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 ir 
iš dalies keičiamas Reglamentas 
Nr. 648/2012

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos Centrinio 
Banko nuomonę,

Or. en

Pakeitimas 3

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 

(4) Jungtinei Karalystei išstojus iš 
Europos Sąjungos Londono tarpbankinė 
palūkanų norma (LIBOR) nuo 2020 m. 
gruodžio 31 d. (pereinamojo laikotarpio 
pabaigos) nebebus laikoma ypatingos 
svarbos lyginamuoju indeksu, kadangi 
Jungtinės Karalystės Finansų priežiūros 
institucija (FCA) paskelbė, jog pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, t. y. 2021 m. 
gruodžio 31 d., nutrauks LIBOR – vieno iš 
svarbiausių palūkanų normų lyginamųjų 
indeksų – teikimą. 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 
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būti persvarstytos, kad į jas būtų įtraukta 
sutartinė atsarginė norma. Todėl dėl 
LIBOR teikimo nutraukimo gali būti 
smarkiai sutrikdytas Sąjungos finansų 
rinkų veikimas;

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;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tą pakaitinį lyginamąjį indeksą 
turėtų būti leidžiama naudoti tik sutartims, 
kurios iki atitinkamo lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimo datos nebuvo 
persvarstytos. Todėl Komisijos nustatytas 
pakaitinis lyginamasis indeksas turėtų būti 
naudojamas tik sutartims, kurias prižiūrimi 
subjektai jau yra sudarę įgyvendinimo 
akto, kuriuo nustatomas pakaitinis 
lyginamasis indeksas, įsigaliojimo metu. 
Be to, atsižvelgiant į tai, kad tokiu 
įgyvendinimo aktu siekiama užtikrinti 
sutarčių tęstinumą, nustatytas pakaitinis 
lyginamasis indeksas neturėtų daryti 
poveikio sutartims, kuriose jau numatyta 
tinkama sutartinė nuostata dėl atsarginės 
normos;

(9) tą pakaitinį lyginamąjį indeksą 
turėtų būti leidžiama naudoti tik sutartims, 
kurios iki atitinkamo lyginamojo indekso 
teikimo nutraukimo datos nebuvo 
persvarstytos. Todėl Komisijos nustatytas 
pakaitinis lyginamasis indeksas turėtų būti 
naudojamas tik sutartims, kurias prižiūrimi 
subjektai jau yra sudarę įgyvendinimo 
akto, kuriuo nustatomas pakaitinis 
lyginamasis indeksas, įsigaliojimo metu. 
Be to, atsižvelgiant į tai, kad tokiu 
įgyvendinimo aktu siekiama užtikrinti 
sutarčių tęstinumą, nustatytas pakaitinis 
lyginamasis indeksas neturėtų daryti 
poveikio sutartims, kuriose jau numatyta 
sutartinė nuostata dėl atsarginės normos;

Or. en

Pakeitimas 5

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 

(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 
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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;

pakaitinį lyginamąjį indeksą, Komisija 
turėtų atsižvelgti į rekomendacijas, 
pateiktas privačiojo sektoriaus darbo 
grupių, remiamų valdžios institucijų, 
atsakingų 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. Be to, tai 
tik tų privačiojo sektoriaus darbo grupių 
rekomendacijos, o valdžios institucijos, 
kurios prižiūri tų grupių darbą, 
neprisiima jokios atsakomybės ar 
įsipareigojimų už rekomendacijų turinį ir 
nebūtinai pritaria jose išdėstytai 
nuomonei;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentas (ES) Nr. 648/20201a dabar 
yra iš dalies keičiamas siekiant suteikti 
rinkos dalyviams aiškumo, kad 
sandoriams, sudarytiems arba pakeistiems 
iki tarpuskaitos arba garantinės įmokos 
reikalavimų taikymo pradžios ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių 
sandoriams, kuriuose nurodyta bazinė 
palūkanų norma (toliau – anksčiau 
sudaryti sandoriai), šie reikalavimai 
nebus taikomi, kai jie pakeičiami turint 
vienintelį tikslą įgyvendinti bazinių 
palūkanų normų reformą arba pasirengti 
jos įgyvendinimui. Reglamentu (ES) 
2016/1011 reikalaujama, kad prižiūrimi 
subjektai parengtų ir turėtų pagrįstus 
raštiškus planus, kuriuose išdėstytų 
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veiksmus, kurių jie imtųsi lyginamajam 
indeksui iš esmės pakitus arba nutraukus 
jo teikimą, ir kad atsižvelgtų į tuos planus 
palaikydami sutartinius santykius su 
klientais. Kad rinkos dalyviams būtų 
lengviau laikytis šių reikalavimų ir kad jų 
veiksmai padidintų bet kokių ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
lyginamųjų indeksų patikimumą, reikėtų 
iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 
Nr. 648/2012 siekiant patikslinti, kad 
anksčiau sudarytiems sandoriams nebūtų 
taikomi tarpuskaitos arba garantinės 
įmokos reikalavimai, kai tie sandoriai 
keičiami, atnaujinami arba pakeičiami, 
pavieniui arba kaip sandorių portfelio 
pakeitimo dalis išimtinai jose nurodyto 
palūkanų normų lyginamojo indekso 
pakeitimo tikslu, kad būtų galima 
įgyvendinti palūkanų normų lyginamųjų 
indeksų reformą arba pasirengti jos 
įgyvendinimui arba taikyti pakaitinį 
lyginamąjį indeksą, susijusį su bet kokiu 
lyginamuoju indeksu, įgyvendinant tą 
reformą arba rengiantis jos 
įgyvendinimui, arba stiprinant sutarčių 
patikimumą. Pakeitimai yra būtini 
siekiant užtikrinti aiškumą rinkos 
dalyviams. Jie neturėtų daryti poveikio 
tarpuskaitos arba garantinės įmokos 
reikalavimų taikymo sričiai keičiant, 
atnaujinant ar pakeičiant ne biržos 
išvestinių finansinių priemonių sutartis 
kitais tikslais. 
__________________
1a 2012 m. liepos 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių, pagrindinių 
sandorio šalių ir sandorių duomenų 
saugyklų.

Or. en

Pagrindimas

[Daugiau informacijos galite rasti 75aa konstatuojamojoje dalyje ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) ***/*** dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo 
sistemos 8 straipsnio 1a dalyje]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-
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2020-INIT/en/pdf

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
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 
naudojamas tas užsienio valiutos kurso 
lyginamasis indeksas, skaičių.“;

4. Komisija pagal 49 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus siekdama sudaryti ir 
prireikus atnaujinti užsienio valiutos kurso 
lyginamųjų indeksų, atitinkančių 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, sąrašą, ir reguliariai 
tą sąrašą atnaujina.“;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
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 
jokių nuostatų dėl atsarginės normos.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
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, 
jei ji pateikta.

(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 valdžios institucijų, 
atsakingų už valiutą, kuria yra 
denominuotos pakaitinio lyginamojo 
indekso palūkanų normos, rekomendaciją, 
jei ji pateikta.

Or. en

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šis straipsnis taikomas 
svarbiausiems palūkanų normų 
lyginamiesiems indeksams.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai
Reglamento (EB) Nr. 648/2012 13a 
straipsnis pakeičiamas taip:
„13a straipsnis
Palūkanų normų lyginamojo indekso 
pakeitimas ir sutartinio pakaitinio 
lyginamojo indekso įtraukimas į anksčiau 
sudarytus sandorius
1. 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
sandorio šalys gali toliau taikyti rizikos 
valdymo procedūras, kurias šio 
reglamento taikymo pradžios dieną jos jau 
taiko ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos 
pagrindinės sandorio šalys neatlieka ir 
kurios buvo sudarytos ar pakeistos iki 
pareigos nustatyti rizikos valdymo 
procedūras pagal 11 straipsnio 3 dalį 
įsigaliojimo dienos, jeigu po šio 
reglamento įsigaliojimo tos sutartys 
keičiamos, atnaujinamos arba 
pakeičiamos išimtinai jose nurodyto 
palūkanų normų lyginamojo indekso 
pakeitimo tikslu arba su tuo lyginamuoju 
indeksu susijusio pakaitinio lyginamojo 
indekso nustatymo tikslu.
2. Sandoriams, kurie buvo sudaryti 
arba pakeisti iki tarpuskaitos prievolės 
įsigaliojimo pagal 4 straipsnį dienos ir 
kurie šiam reglamentui įsigaliojus yra 
vėliau keičiami, atnaujinami arba 
pakeičiami išimtinai juose nurodyto 
palūkanų lyginamojo indekso pakeitimo 
tikslu arba su bet kokiu tame sandoryje 
nurodytu lyginamuoju indeksu susijusio 
pakaitinio lyginamojo indekso nustatymo 
tikslu, 4 straipsnyje nurodyta tarpuskaitos 
prievolė dėl tos priežasties nepradedama 
taikyti.“;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Po 2012 m. įvykusio Londono tarpbankinės palūkanų normos (LIBOR) skandalo Europos 
Komisija pasiūlė reglamentą dėl indeksų, kurie būtų naudojami kaip lyginamieji indeksai 
finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse. Atitinkamas Lyginamųjų indeksų reglamentas 
(Reglamentas (ES) 2016/1011) įsigaliojo 2016 m. birželio 30 d., o nuo 2018 m. sausio mėn. 
pradėtas taikyti.

2017 m. liepos 27 d. Jungtinės Karalystės Finansų priežiūros institucija (FCA) pranešė, kad ji 
po 2021 m. nebeteiks Londono tarpbankinės palūkanų normos (LIBOR). Kaip LIBOR 
priežiūros institucija FCA nori sudaryti sąlygas sklandžiai pereiti nuo šio plačiai naudojamo 
lyginamojo indekso prie alternatyvių pagrindinių normų.

2020 m. liepos 24 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Lyginamųjų 
indeksų reglamentą. Svarbiausias pasiūlymo tikslas – reglamentuoti palūkanų normos 
lyginamojo indekso (šiuo atveju LIBOR), kurio teikimas nutraukiamas, pakeitimą, siekiant 
išvengti teisinio vakuumo.

Šiuo pakeitimu Europos Komisijai būtų suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktu nustatyti 
pakaitinę normą, kuri pakeistų nuorodą į lyginamąjį indeksą, kurio teikimas nutraukiamas, jei 
dėl tokio nutraukimo galėtų būti reikšmingai sutrikdytos Sąjungos finansų rinkos.

Be pakeitimo, susijusio su finansinio lyginamojo indekso teikimo nutraukimu, Europos 
Komisija taip pat pasiūlė pakoreguoti Lyginamųjų indeksų reglamentą siekdama užtikrinti, 
kad Europos bendrovės galėtų toliau naudoti už ES ribų teikiamus valiutos lyginamuosius 
indeksus, padedančius joms padengti užsienio valiutos kurso svyravimo riziką vykdant 
eksporto ir užsienio investicijų veiklą.

Pranešėja iš esmės pritaria liepos 24 d. Europos Komisijos paskelbtam pasiūlymui, nes jame 
problema sprendžiama glaustai, daugiausia dėmesio skiriant galimo didelio finansų rinkų 
sutrikdymo rizikai. Tačiau tekstą galima truputį patobulinti.

Garantinės įmokos ir užstato reikalavimų netaikymas privalomo lyginamojo indekso 
pakeitimo atvejais

Viena su perėjimu po to, kai lyginamojo indekso teikimas nutraukiamas, susijusi problema 
yra likusioms sutartims (toms, kurios buvo sudarytos prieš įsigaliojant ERIR tarpuskaitos ir 
užstato reikalavimams) taikomi ES tarpuskaitos ir užstato reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, 
teisėkūros institucijos turėtų ES įmonėms, norinčioms visapusiškai laikytis Lyginamųjų 
indeksų reglamento, suteikti daugiau aiškumo, aiškiai nurodant, kad ES tarpuskaitos ir užstato 
reikalavimai likusioms sutartims (kurių tarpuskaitos jos neatlieka), kurios pakeistos tik 
pakaitinio lyginamojo indekso nustatymo tikslu, netaikomi nė vienai išvestinių finansinių 
priemonių turto klasei. 
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Šiai nuomonei 2019 m. pritarė EVPRI (žr. 2019 m. gruodžio 5 d. EVPRI pareiškimą1). Ji 
pritarė tam, kad rinkos dalyviams būtų suteiktas teisinis tikrumas užtikrinant, kad nustačius 
pakaitinį lyginamąjį indeksą nebūtų pradėta tarpuskaita ir (arba) garantinės įmokos 
nustatymas. EVPRI ragino užtikrinti teisinį tikrumą šioje srityje tais atvejais ir tiek, kiek tai 
dar neužtikrinama kai kuriose jurisdikcijose. EPI turi palaikyti ryšius su teisės aktų leidėjais, 
kad išsiaiškintų, kaip teisės akto pakeitimas galėtų užtikrinti šį teisinį tikrumą.

Vienas iš reikalavimų netaikymo būdų galėtų būti dalinis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 
pakeitimas. Siūlomame pakeitime aiškiai nurodyta, kad visos iki ERIR galiojusios sutartys 
(ne tik palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės), pakeistos siekiant įtraukti pakaitinį 
lyginamąjį indeksą, turėtų būti atleidžiamos nuo ERIR tarpuskaitos ir garantinės įmokos 
reikalavimų. 

Šie pokyčiai atsispindi 10 ir 3 pakeitimuose.

Užsienio valiutos kurso lyginamųjų indeksų sąrašas

Komisijos pasiūlyme nurodoma, kad Europos Komisija priimtų deleguotuosius aktus, kuriais 
būtų atnaujinamas kriterijus atitinkančių užsienio valiutos kurso lyginamųjų indeksų sąrašas. 
Iš siūlomo teksto neaišku, ar Komisijai reikėtų atnaujinti sąrašą, jei atsirastų naujų indeksų, 
todėl buvo įrašytas sakinys, kad sąrašas turi būti atnaujinamas reguliariai. 

Be to, priežiūros institucijoms taikyta pareiga bent kas dvejus metus pranešti Komisijai ir 
EVPRI išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kuriose naudojamas tas užsienio valiutos 
kurso lyginamasis indeksas, skaičių panaikinama.

Šie pokyčiai atsispindi 6 pakeitime.

Europos Komisijos intervencijos įgaliojimų apribojimas

 Svarbiausi palūkanų normų lyginamieji indeksai

Lyginamųjų indeksų metodikos reguliavimas turėtų būti kiek galima mažesnis ir jį kaip 
kraštutinę priemonę reikėtų taikyti tik tais atvejais, kai svarbiausius palūkanų normų 
lyginamuosius indeksus būtina reguliuoti dėl rinkos stabilumo, t. y. kai numatoma didelių 
Sąjungos finansų rinkų veikimo sutrikimų.

Šie pokyčiai atsispindi 7 pakeitime.

 Pakaitiniai lyginamieji indeksai

Finansinės priemonės, sutartys ar veiklos rezultatų vertinimai, į kuriuos jau įtraukti pakaitiniai 
lyginamieji indeksai, neturėtų patekti į Europos Komisijai suteiktų įgaliojimų nustatyti 

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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pakaitinį lyginamąjį indeksą sritį.

Šie pokyčiai atsispindi 8 ir 4 pakeitimuose. 


