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I
(Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės)

NUOMONĖS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ
2011 m. kovo 3 d.
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių
pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų
(CON/2011/17)
(2011/C 91/01)
Įžanga ir teisinis pagrindas
2010 m. spalio 13 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti
nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių
pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (1) (toliau – pasiū
lytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4
dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių
bankų sistemos (ECBS) prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu,
vykdymo, kaip numatyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos centrinio banko
darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos
1.

ECB pritaria pagrindiniam pasiūlyto reglamento tikslui – nustatyti Sąjungos reguliavimo pagrindą,
taikytiną skolintų vertybinių popierių pardavimo ir panašiai praktikai, paremtai kredito įsipareigojimų
neįvykdymo apsikeitimo sandorių naudojimu. ECB pažymi, kad pasiūlytame reglamente atsižvelgta į
daugelį rekomendacijų, pateiktų 2010 m. Eurosistemos įnaše į Komisijos viešąją konsultaciją dėl
skolintų vertybinių popierių pardavimo (2). 2010 m. Eurosistemos įnaše pripažinta, kad parduodant
skolintus vertybinius popierius normaliomis rinkos sąlygomis gali būti prisidedama prie veiksmingesnės
parduodamų priemonių kainodaros ir rinkos likvidumo palaikymo; tačiau taip pat atkreiptas dėmesys į
su skolintų vertybinių popierių pardavimu susijusią riziką, pavyzdžiui, sumaišties rinkoje, piktnaudžia
vimo rinka ir neatsiskaitymo riziką (3). Iš esmės ECB pritaria Sąjungos reguliavimo tvarkai, kuria
siekiama išspręsti šiuos klausimus ir kuri apima pasiūlytą reglamentą ir šiuo metu svarstomus (4)
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais
popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo
rinka) (5) dalinius pakeitimus. Tokia vieninga Sąjungos tvarka yra būtina Sąjungos finansų rinkų

(1) KOM(2010) 482 galutinis.
(2) Žr. 2010 m. rugpjūčio 5 d. „Komisijos viešoji konsultacija dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo – Eurosistemos
atsakymas“ (angl. Commission public consultation on short selling — Eurosystem reply) (toliau – 2010 m. Eurosistemos
įnašas); jį galima rasti ECB svetainėje http://www.ecb.europa.eu
(3) Žr. 2010 m. Eurosistemos įnašą, atsakymą į 1 klausimą, p. 2.
(4) Žr. 2010 m. birželio 25 d. Komisijos konsultacinį dokumentą „Viešoji konsultacija dėl Piktnaudžiavimo rinka direk
tyvos (PRD) peržiūros“ (angl. Public consultation on the revision of the Market Abuse Directive (MAD)), kurią galima rasti
Komisijos svetainėje http://www.ec.europa.eu
(5) OL L 96, 2003 4 12, p. 16.
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integracijai; kartu ji skatins suderinamumą su kituose didžiausiuose finansų centruose, pavyzdžiui,
Jungtinėse Valstijose (1), priimtomis taisyklėmis. ECB pateiks išsamesnes pastabas apie Direktyvos
2003/6/EB dalinius pakeitimus, kai dėl jų su ECB bus pasikonsultuota tinkamu laiku.

2.

Kaip minėta 2010 m. Eurosistemos įnaše (2), ECB pritaria: a) skolintų akcijų pardavimo dviejų lygių
modelio skaidrumo režimui, kurį iš pradžių rekomendavo Europos vertybinių popierių rinkos prie
žiūros institucijų komitetas (3); ir b) privalomam kompetentingų institucijų informavimui apie reikš
mingas grynąsias trumpąsias pozicijas, susijusias su Sąjungos valstybės skolos vertybinių popierių
emitentais arba su atitinkamomis nepadengtomis kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo
sandorių pozicijomis (4). ECB remia reikalavimus, skirtus nesutartų pasiskolinti vertybinių popierių
pardavimo neatsiskaitymo rizikai sumažinti (5), kuriuos įvedus fiziniams ar juridiniams asmenims
nebūtų leista parduoti skolintų vertybinių popierių, išskyrus atvejus, kai jie pasiskolino valstybės skolos
priemonę ar akciją, sudarė susitarimą skolintis arba galės pasiskolinti atsiskaitymo metu pagal patvir
tintą susitarimą. Be to, ECB pritaria pasiūlymams, pagal kuriuos: a) kompetentingoms institucijoms bus
suteikti suderinti įgaliojimai nustatyti laikinus skolintų vertybinių popierių pardavimo ir kredito įsipa
reigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių išimtinėmis aplinkybėmis apribojimai, koordinuojant
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) (6) ir b) pačiai EVPRI suteikiami specialūs
intervenciniai, kai kyla grėsmė Sąjungos finansų sistemos sklandžiam veikimui ir vientisumui (7).

3.

ECB pažymi, kad kelios Sąjungos reguliavimo iniciatyvos, įskaitant pasiūlytą reglamentą dėl pagrindinių
sandorio šalių kliringo ir sandorių duomenų saugyklų (8) bei Finansinių priemonių rinkų direktyvos
(FPRD) 2004/39/EB (9) peržiūrą, siekia padidinti atskleidimo reikalavimus įvairaus turto atžvilgiu ir
įvairiems atskaitingiems subjektams. ECB pritaria bendrai krypčiai su sąlyga, kad bus skiriama pakan
kamai dėmesio nuoseklumui užtikrinti ir dubliavimui bei spragoms išvengti. Eurosistema labai domisi
šia sritimi, kadangi tai susiję su jos vaidmeniu renkant statistiką ir palaikant finansinį stabilumą, ir
bendradarbiaudama su Komisija stebės šio darbo eigą.

Konkrečios pastabos
Taikymo sritis
4.

ECB rekomenduoja (10), kad valstybės skolos priemonės, kurias apima pasiūlytas reglamentas, būtų
apibrėžtos kaip priemonės, kurias išleidžia arba garantuoja subjektai, priklausantys valstybių narių
arba Sąjungos viešajam sektoriui, o taikytina „viešojo sektoriaus“ apibrėžtis būtų jau pateikta Sąjungos
antrinės teisės aktuose (11). Tokio teisėkūros metodo privalumas yra tai, kad bus išvengta neplanuotų
spragų, tuo pat metu užtikrinant, kad ECBS centrinių bankų, jiems vykdant pinigų politiką, išleistos
skolos priemonės nebūtų vertinamos kaip valstybės skolos priemonės, kas prieštarautų Sutarties 123
straipsnyje numatytam centriniams bankams taikomam draudimui finansuoti viešąjį sektorių.

(1) Žr. 2010 m. Eurosistemos įnašą, atsakymą į 3 klausimą, p. 4.
(2) Žr. 2010 m. Eurosistemos įnašą, įžanginės dalies paskutinę pastraipą, p. 2, ir atsakymus į 4–5 ir 6 klausimus, p. 4–5.
(3) Reikalaujama, kad apie akcijų grynąsias trumpąsias pozicijas būtų pranešama ir atskleidžiama reguliavimo instituci
joms ir rinkai, tačiau taikomos dvi skirtingos ribos: apie poziciją pranešti reguliavimo institucijai būtina pasiekus
žemesnę ribą (žr. pasiūlyto reglamento 5 ir 7 straipsnius).
(4) Žr. pasiūlyto reglamento 8 straipsnį.
(5) Žr. pasiūlyto reglamento 12–13 straipsnius.
(6) Žr. pasiūlyto reglamento 16–23 straipsnius.
(7) Žr. pasiūlyto reglamento 24 straipsnį.
(8) Pasiūlymas dėl reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių
duomenų saugyklų, KOM(2010) 484 galutinis.
(9) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš
dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei
panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).
(10) Žr. 5 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
(11) Žr. 1993 m. gruodžio 13 d. Reglamento (EB) Nr. 3603/93, nustatančio apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 ir
104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu (OL L 332, 1993 12 31, p. 1), 3 straipsnį.
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5.

Tam tikros nurodytos rinkos kūrimo ir pirminės rinkos veiklos rūšys atleidžiamos nuo skaidrumo ir
reguliavimo intervencijos režimo, numatyto pasiūlytame reglamente (1). Šis atleidimas yra pateisinamas,
nes, inter alia, sklandi rinkos formavimo veikla yra itin svarbi daugeliui turto rūšių, įskaitant valstybių
narių viešojo sektoriaus subjektų išleistas skolos priemones, kad jos išliktų likvidžios ir galėtų būti
panaudotos kaip centrinio banko pinigų politikos operacijų įkaitas. Kita vertus, reikėtų vengti poten
cialaus piktnaudžiavimo rinkos formavimo atleidimu, ypač užtikrinant, kad iš šio atleidimo neturėtų
naudos rinkų kūrėjo nuosavas verslas (2). ECB rekomenduoja (3), kad Komisijai būtų deleguoti įgalio
jimai, remiantis EVPRI pasiūlymu, patvirtinti atitinkamus techninius standartus, kurie tinkamai sude
rintų anksčiau nurodytas aplinkybes. Tokie techniniai standartai gali numatyti: a) detalius rinkos
formavimo veiklos rūšių, kurioms taikomas šis atleidimas, bruožus; b) atskaitomybės tvarką, pagal
kurią apie rinkos formavimo veiklą pranešama kompetentingoms institucijoms, ir c) portfelių struktūrą
ir įtraukimo į apskaitą procedūras, kurias turėtų naudoti rinkos formuotojai, kad sandoris pagal pobūdį
būtų aiškiai identifikuotas kaip rinkos formavimo ar kitos rūšies sandoris ir būtų išvengta sandorių
įtraukimo į apskaitą pakeitimo nepranešus apie tai kompetentingai institucijai.

6.

Atleidimas nuo pagal pasiūlytą reglamentą sukuriamo reguliavimo režimo taip pat taikomas veiklai,
padedančiai stabilizuoti kainas vertybinių popierių siūlymo metu per ribotą laikotarpį, jeigu yra sunku
juos parduoti (4). Kaip pažymėta 2010 m. Eurosistemos įnaše (5), ECB sutinka su Komisijos vertinimu,
kad stabilizavimo planai, kaip ir rinkos formavimas, yra teisėtos priemonės, svarbios tinkamam
pirminių rinkų veikimui (6). ECB pritaria tam, kad stabilizavimo priemonių atleidimas taikant skolintų
vertybinių popierių pardavimo režimą pasiūlytame reglamente būtų apibrėžtas darant nuorodą į
Sąjungos nuostatose dėl piktnaudžiavimo rinka prevencijos pateiktą apibrėžtį (7). Tuo pat metu ECB
rekomenduoja (8), kad Komisijai būtų deleguoti įgaliojimai patvirtinti, remiantis EVPRI pasiūlymu,
techninius įgyvendinimo standartus, kurie užtikrintų vienodą stabilizavimo priemonių atleidimo
taikymą pagal skolintų vertybinių popierių pardavimo režimą. Tokie techniniai standartai papildytų
techninius standartus, parengtus stabilizavimo priemonių atleidimui pagal piktnaudžiavimo rinka
režimą (9). Du atskiri techninių įgyvendinimo standartų rinkiniai yra pageidautini tam, kad būtų įvertinti
šių dviejų situacijų specifiniai bruožai; tai taip pat yra tinkamo teisėkūros metodo klausimas.

Atskaitomybės ir viešo atskleidimo standartai
7.

Pagal pasiūlytą reglamentą, Komisijai deleguojami įgaliojimai patvirtinti, remiantis EVPRI pasiūlymu: a)
techninius reguliavimo standartus, detalizuojančius reikalavimus kompetentingoms institucijoms teik
tinai informacijai, susijusiai su grynosiomis trumposiomis pozicijomis, viršijančiomis nurodytą atskai
tomybės slenkstį (10), ir b) techninius įgyvendinimo standartus, detalizuojančius reikalavimus priemo
nėms, kuriomis informacija, susijusi su grynosiomis trumposiomis pozicijomis, viršijančiomis nurodytą
viešo atskleidimo slenkstį, bus pateikta visuomenei (11). ECB rekomenduoja (12) detalizuoti teisėkūros

(1) Žr. pasiūlyto reglamento 15 straipsnį.
(2) Žr. 2010 m. Eurosistemos įnašą, atsakymus į 7–9 klausimus, p. 5–7; taip pat žr. pasiūlyto reglamento 19 konsta
tuojamąją dalį.
(3) Žr. 8 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
(4) Žr. pasiūlyto reglamento 15 straipsnio 4 dalį kartu su 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.
2273/2003, įgyvendinančio Direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finan
sinių priemonių stabilizavimui (OL L 336, 2003 12 23, p. 33), 11 konstatuojamąja dalimi ir 2 straipsnio 7 dalimi.
(5) Žr. 2010 m. Eurosistemos įnašą, atsakymus į 7–9 klausimus, antros pastraipos paskutinį sakinį, p. 6.
(6) Žr. pasiūlyto reglamento aiškinamąjį memorandumą, 3.3.4 punkto paskutinį sakinį.
(7) T. y. Įgyvendinimo reglamente (EB) Nr. 2273/2003.
(8) Žr. 9 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
(9) Žr. direktyvos 2003/6/EB 8 straipsnio 2 dalį, kaip ji pristatoma 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB,
2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos prie
žiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profe
sinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgalio
jimų (OL L 331, 2010 12 15, p. 120), 3 straipsnio 3 dalies b punkte.
(10) Žr. pasiūlyto reglamento 9 straipsnio 5 dalį.
(11) Žr. pasiūlyto reglamento 9 straipsnio 6 dalį.
(12) Žr. 2 (konstatuojamoji dalis) ir 6 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
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funkcijos delegavimą Komisijai, nustatant, kad tokiais atvejais naudojamas atskaitomybės ir viešo
atskleidimo formatas turėtų leisti Sąjungos lygmeniu laiku konsoliduoti ir įvertinti skolintų vertybinių
popierių pardavimo pozicijas, darančias poveikį konkretiems emitentams. Atskaitomybės formatų sude
rinamumas bus itin svarbus užtikrinant veiksmingą EVPRI ir kompetentingų nacionalinių institucijų bei,
kiek tai susiję su jų atitinkama kompetencija, ECBS ir Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV)
atsaką į potencialius rinkos trikdžius.

8.

Dėl specifinio viešo atskleidimo pareigų skolintų vertybinių popierių pardavimu užsiimantiems subjek
tams sukūrimo klausimo (1) ECB supranta, kad pasiūlytas reglamentas numato, kad toks atskleidimas
bus atliekamas naudojant oficialiai nustatytus centrinio reguliuojamos informacijos saugojimo mecha
nizmus, sukurtus įgyvendinant Sąjungos skaidrumo režimą vertybiniams popieriams (2). Iš esmės ECB
remia šį atskleidimo metodą, bet rekomenduoja (3), kad jis būtų grindžiamas interaktyvia atskaitomybe,
naudojant standartinį duomenų formatą, kad būtų sudaryta galimybė veiksmingai konsoliduoti
Sąjungos lygmens informaciją ją integruojant ir suteikta lanksti prieiga prie tokios informacijos. Pavyz
džiui, visa atskleidžiama informacija galėtų būti prieinama per EVPRI, suteikiant centralizuotą prieigą
prie oficialiai nustatytų mechanizmų. Tai atspindėtų skolintų vertybinių popierių pardavimo sukeliamų
grėsmių tarpvalstybines implikacijas ir pagal pasiūlytą reglamentą numatytą EVPRI koordinacinį vaid
menį.

Dalinimasis informacija
9.1. Pasiūlytas reglamentas nustato kompetentingų nacionalinių institucijų ir EVPRI dalinimosi informacija
tvarką, kiek tai susiję su grynosiomis trumposiomis pozicijomis, apie kurias atsiskaitoma toms kompe
tentingoms institucijoms. ECB tuo klausimu teikia šias rekomendacijas (4).

9.2. Pirma, minimalus tikslas yra toks, kad pasiūlytos informacijos dalinimosi tarp kompetentingų institucijų
ir EVPRI taisyklės taptų veiksmingesnės, ypač dėl to, kad EVPRI būtų leidžiama teikti prašymus dalintis
informacija realiuoju laiku, kai to reikia, kad ji galėtų veiksmingai vykdyti savo uždavinius. Per ilgesnį
laikotarpį EVPRI turėtų gauti automatinę prieigą prie visos pagal pasiūlytą reglamentą pateiktos infor
macijos. Todėl ECB rekomenduoja, kad EVPRI pradėtų kurti centralizuotus Sąjungos informacijos
rinkimo mechanizmus, kurie taikytų bendrą atskaitingų subjektų identifikavimo žymenį ir bendrą
minimalią taksonomiją; tokie mechanizmai turėtų suteikti lanksčią realiojo laiko prieigą prie informa
cijos, reikalingos politikai, tuo pat metu užtikrindami gautų duomenų konfidencialumą. ECB laiko, kad
tokių centralizuotų mechanizmų sukūrimas padėtų įveikti apribojimus, būdingus naudojant nekoordi
nuotus mikroduomenų rinkinius, ir taip pat sudarytų galimybę pagal pasiūlytą reglamentą surinktą
informaciją naudoti kartu su kitais prieinamais duomenų rinkiniais, sumažinant atskaitingųjų subjektų
ir viešųjų institucijų administracinę naštą (5).
(1) Žr. pasiūlyto reglamento 7 straipsnį.
(2) Žr. pasiūlyto reglamento 9 straipsnio 4 dalį kartu su 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje
rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31,
p. 38), 21 straipsnio 2 dalimi.
(3) Žr. 1 (konstatuojamoji dalis) ir 6 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
4
( ) Žr. 3 (konstatuojamoji dalis) ir 7 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
(5) Reikšmingos derinimo iniciatyvos: i) bendra verslo registrų sistema, sukurta 2008 m. vasario 20 d. Europos Parla
mento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 177/2008, nustatančiu bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir
panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL L 61, 2008 3 5, p. 6); ii) Komisijos vykdomas darbas,
susijęs su verslo registrais (žr. Komisijos konsultacinį dokumentą „Verslo registrų tarpusavio ryšys“ (KOM(2009) 614
galutinis)), ir iii) finansų sistemos subjektų, numatytų Direktyvos 2010/78/ES 2 straipsnio 1 dalies b punkte, 4
straipsnio 1 dalies a punkte, 6 straipsnio 1 ir 16 dalyse ir 9 straipsnio 3 dalyje, registrų, atitinkamai apimančių
identifikuotų finansinių konglomeratų sąrašą, profesines pensijas teikiančių institucijų registrą, investicinių įmonių
registrą, reguliuojamų rinkų sąrašą ir įgaliotų kredito įstaigų sąrašą, kūrimas. Be to, vertybinių popierių duomenų
bazėse konkrečiai pateikiama: i) finansinių priemonių sąrašas, pateiktas 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamento
(EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms
taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo,
leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų (OL L 241, 2006 9 2, p. 1), ir ii)
ECB centralizuota vertybinių popierių duomenų bazė (žr. ECB „Centralizuota vertybinių popierių duomenų bazė
trumpai“, 2010 m. vasario mėn., galima rasti ECB svetainėje).
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9.3. Antra, pasiūlytas reglamentas turėtų aiškiai numatyti dalinimąsi informacija tarp EVPRI ir ECBS cent
rinių bankų, kad ECBS galėtų lengviau vykdyti savo statistinių duomenų rinkimo (1) ir finansų stabi
lumo stebėjimo ir vertinimo funkcijas (2).
9.4. Trečia, pasiūlytas reglamentas turėtų numatyti dalinimąsi informacija tarp EVPRI ir ESRV, kad ESRV
galėtų lengviau rinkti informaciją, reikalingą jos uždaviniams vykdyti, ir identifikuoti bei teikti prioritetą
sisteminei rizikai, galinčiai atsirasti dėl finansų sistemos raidos (3).
Intervenciniai įgaliojimai
10. Pasiūlytas reglamentas suteikia EVPRI galimybę gauti ESRV konsultaciją dėl priemonių, kurias išimti
niais atvejais paskiria EVPRI, siekdama sumažinti nepalankų skolintų vertybinių popierių pardavimo
poveikį (4). ECB rekomenduoja (5), kad EVPRI taip pat turėtų teisę gauti ESRV konsultaciją, kai jai
pranešama apie priemones, kurių ėmėsi kompetentingos nacionalinės institucijos. Galėtų būti nustatyti
tinkami laiko apribojimai, kad būtų užtikrintas naudojimosi ESRV konsultacijomis veiksmingumas (6).
ECB pažymi, kad konsultavimasis su ESRV dėl intervencinių priemonių, kurių imamasi pagal skolintų
vertybinių popierių pardavimo Sąjungos režimą, leistų tinkamai atsižvelgti į makrolygio rizikos ribo
jimo poreikius planuojant intervenciją. Be to, Europos priežiūros institucijos (EPI), įskaitant EVPRI,
privalo glaudžiai bendradarbiauti su ESRV ir reguliariai bei laiku teikti jai visą informaciją, reikalingą
jos uždaviniams vykdyti (7), o ESRV gali prašyti iš EPI papildomos informacijos (8). Nuostatos, numa
tančios EVPRI konsultavimąsi su ESRV dėl planuojamos intervencijos skolintų vertybinių popierių
pardavimo atveju, leis ESRV, pirma, turint pakankamai informacijos laiku įvertinti, ar konkrečiu atveju,
atsižvelgiant į potencialią sisteminę riziką, reikia pateikti prašymą pateikti papildomą informaciją, ir,
antra, pragmatiškai ir nuosekliai formuluoti tokius prašymus, jei jų reikia.
Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su
aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.
Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. kovo 3 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

(1) Žr. Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnį.
(2) Žr. Sutarties 127 straipsnio 5 dalį kartu su 139 straipsnio 2 dalies c punktu ir ECBS statuto 3 straipsnio 3 dalį kartu
su 42 straipsnio 1 dalimi.
(3) Žr. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos
finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331,
2010 12 15, p. 1) 3 straipsnio 2 dalies b punktą kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirmu sakiniu.
(4) Žr. pasiūlyto reglamento 24 straipsnio 4 dalį.
(5) Žr. 4 (konstatuojamoji dalis) ir 10 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
(6) Žr. 10 ir 11 pasiūlytą pakeitimą šios nuomonės priede.
(7) Žr. reglamentų, kuriais įsteigiamos EPI, t. y. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas
Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12);
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos
priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr.
716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48), ir 2010 m.
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei
panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84), 15 straipsnio 2 dalį kartu su 36
straipsnio 2 dalimi.
(8) Žr. Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 15 straipsnio 3 dalį.
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PRIEDAS
Redagavimo pasiūlymai
ECB siūlomi pakeitimai (1)

Komisijos siūlomas tekstas

1 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 6 konstatuojamoji dalis
„(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių finansinių prie
monių reikšmingų grynųjų trumpųjų pozicijų tikriau
siai bus naudingas ir reguliavimo institucijoms, ir
rinkos dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista prekiauti
prekybos vietose Sąjungoje, reikėtų nustatyti dviejų
trečdalių modelį, kuriuo būtų užtikrintas didesnis
tinkamo lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų akcijų
pozicijų skaidrumas. Pasiekus žemesnę ribą, apie pozi
ciją turėtų būti privačiai pranešama susijusioms regu
liavimo institucijoms, kad jos galėtų stebėti ir, jei
būtina, tirti skolintų vertybinių popierių pardavimą,
dėl kurio gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus aukštesnę ribą,
informaciją apie pozicijas reikėtų viešai atskleisti rinkai,
kad kitiems rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga
informacija apie reikšmingas pavienes skolintų akcijų
pardavimo pozicijas.“

„(6) Didesnis skaidrumas dėl konkrečių finansinių prie
monių reikšmingų grynųjų trumpųjų pozicijų tikriau
siai bus naudingas ir reguliavimo institucijoms, ir
rinkos dalyviams. Akcijoms, kuriomis leista prekiauti
prekybos vietose Sąjungoje, reikėtų nustatyti dviejų
trečdalių modelį, kuriuo būtų užtikrintas didesnis
tinkamo lygmens reikšmingų grynųjų trumpųjų akcijų
pozicijų skaidrumas. Pasiekus žemesnę ribą, apie pozi
ciją turėtų būti privačiai pranešama susijusioms regu
liavimo institucijoms, kad jos galėtų stebėti ir, jei
būtina, tirti skolintų vertybinių popierių pardavimą,
dėl kurio gali atsirasti sisteminė rizika arba kuriuo
gali būti piktnaudžiaujama; pasiekus aukštesnę ribą,
informaciją apie pozicijas reikėtų viešai atskleisti
rinkai, naudojantis oficialiai nustatytu mechanizmu,
kad kitiems rinkos dalyviams būtų teikiama naudinga
informacija apie reikšmingas pavienes skolintų akcijų
pardavimo pozicijas.“

Paaiškinimas
Atskleidimas naudojantis oficialiai nustatytu mechanizmu labiausiai padeda laiku konsoliduoti atskleistus duomenis apie skolintų
vertybinių popierių pardavimą. Šis pakeitimas yra susijęs su 6 pakeitimu tiek, kiek juo keičiama pasiūlyto reglamento 9 straipsnio
4 dalis.
2 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 14a konstatuojamoji dalis (nauja)
Teksto nėra

„14a Atskaitomybės ir viešo atskleidimo tikslais
naudojami formatai turėtų leisti ES lygmeniu
laiku konsoliduoti ir įvertinti skolintų vertybinių
popierių pardavimo pozicijas, darančias poveikį
konkretiems emitentams. Atskaitomybės ir
atskleidimo standartų suderinamumas taip pat
yra itin svarbus užtikrinant veiksmingą atsaką į
potencialius rinkos trikdžius.“
Paaiškinimas

Atskaitomybės formatų suderinamumas yra itin svarbus užtikrinant veiksmingą EVPRI ir kompetentingų nacionalinių institucijų bei,
kiek tai susiję su jų atitinkama kompetencija, ECBS ir ESRV atsaką į potencialius rinkos trikdžius. Šis pakeitimas yra
susijęs su 5 pakeitimu tiek, kiek juo keičiamos pasiūlyto reglamento 9 straipsnio 5 ir 6 dalys.
3 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 15a konstatuojamoji dalis (nauja)
Teksto nėra

„15a. Dalinimasis informacija apie trumpąsias pozicijas
tarp kompetentingų institucijų ir EVPRI realiuoju
laiku gali būti reikalingas siekiant užtikrinti
veiksmingą EVPRI uždavinių vykdymą. Be to,
dalinimasis informacija tarp EVPRI ir ECBS cent
rinių bankų palengvins centrinių bankų finansų
stabilumo stebėjimo ir vertinimo funkcijos
vykdymą. Galiausiai, dalinimasis informacija
tarp EVPRI ir ESRV palengvins ESRV uždavinio
identifikuoti bei teikti prioritetą sisteminei
rizikai, galinčiai atsirasti dėl finansų sistemos
raidos.“
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ECB siūlomi pakeitimai (1)

Komisijos siūlomas tekstas

Paaiškinimas
Ši nauja konstatuojamoji dalis nurodo platesnio dalinimosi informacija taisyklių, taikytinų tarp EVPRI ir ECBS centrinių bankų bei
tarp EVPRI ir ESRV, poreikį. Šis pakeitimas yra susijęs su 7 pakeitimu.
4 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 27 konstatuojamoji dalis
„(27) Kompetentingų institucijų ir EVPRI intervenciniai
įgaliojimai apriboti skolintų vertybinių popierių
pardavimą, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsi
keitimo ir kitus sandorius turėtų būti tik laikini ir
jais reikėtų naudotis tik tiek laiko ir tokiu mastu,
kiek būtina mažinant konkrečią grėsmę.“

„(27) Kompetentingų institucijų ir EVPRI intervenciniai
įgaliojimai apriboti skolintų vertybinių popierių
pardavimą, kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsi
keitimo ir kitus sandorius turėtų būti tik laikini ir jais
reikėtų naudotis tik tiek laiko ir tokiu mastu, kiek
būtina mažinant konkrečią grėsmę. EVPRI konsulta
vimasis su ESRV prieš EVPRI pasinaudojant savo
intervenciniais įgaliojimais arba prieš jai patei
kiant nuomonę dėl kompetentingų institucijų
taikytinų tokio pobūdžio priemonių leis tinkamai
atsižvelgti į makrolygio rizikos ribojimo porei
kius planuojant intervenciją.“

Paaiškinimas
Nauja konstatuojamoji dalis nurodo platesnės konsultacijų su ESRV dėl planuojamų intervencinių priemonių, inicijuotų EVPRI ar
kompetentingų institucijų, taikymo srities poreikį. Šis pakeitimas yra susijęs su 10 ir 11 pakeitimais.
5 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 2 straipsnio 1 dalies i punktas
„i) išleisti valstybės skolos vertybiniai popieriai:

„i) išleisti valstybės skolos vertybiniai popieriai:

i) kai kalbama apie valstybę narę – bendra neišpirktų
valstybės narės arba bet kurios jos ministerijos,
departamento, centrinio banko, agentūros arba
žinybos išleistų valstybės skolos vertybinių popierių
vertė;

ii) kai kalbama apie Sąjungą – bendra neišpirktų
Sąjungos išleistų valstybės skolos vertybinių popierių
vertė;“

i) kai kalbama apie valstybę narę – bendra neišpirktų
valstybės narės viešajam sektoriui priklausančių
subjektų arba bet kurios jos ministerijos, departa
mento, centrinio banko, agentūros arba žinybos
išleistų arba garantuotų valstybės skolos vertybinių
popierių vertė;

ii) kai kalbama apie Sąjungą – bendra neišpirktų
Sąjungos
viešajam
sektoriui priklausančių
subjektų išleistų arba garantuotų valstybės skolos
vertybinių popierių vertė,

viešąjį sektorių apibrėžiant pagal Reglamento (EB)
Nr. 3603/93 3 straipsnį;“

Paaiškinimas
Pasiūlytame reglamente aptariamos valstybės skolos priemonės turėtų būti apibrėžtos su esamais Sąjungos antrinės teisės aktais, t.y.
Reglamentu (EB) Nr. 3603/93, suderinamu būdu. Tokio teisėkūros metodo privalumas yra tai, kad bus išvengta neplanuotų spragų,
tuo pat metu užtikrinant, kad ECBS centrinių bankų, jiems vykdant pinigų politiką, išleistos skolos priemonės nebūtų vertinamos kaip
valstybės skolos priemonės, kas prieštarautų Sutarties 123 straipsnyje numatytam centriniams bankams taikomam draudimui
finansuoti viešąjį sektorių.
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ECB siūlomi pakeitimai (1)

Komisijos siūlomas tekstas

6 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 9 straipsnio 4–6 dalys
„4.
Atskleidžiant informaciją viešai, kaip nustatyta 7
straipsnyje, užtikrinama galimybė greitai susipažinti su
informacija nediskriminacinėmis sąlygomis. Informacija
pateikiama naudojant Europos Parlamento ir Tarybos direk
tyvos 2004/109/EB (20) 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą
oficialiai nustatytą akcijų emitento buveinės valstybės
narės mechanizmą.

5.
Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti techninius
reguliavimo standartus, kuriais nustatomi taikant 1 dalį
pateiktinos informacijos duomenys.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti reguliavimo standartai tvirti
nami pagal Reglamento (ES) Nr. …/…[EVPRI reglamentas]
[7–7d] straipsnius.

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių reguliavimo stan
dartų projektus ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

6.
Siekiant užtikrinti vienodas 4 dalies taikymo sąlygas,
Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti techninius įgyven
dinimo standartus, kuriais nustatomi galimi informacijos
atskleidimo visuomenei būdai.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai įgyvendinimo
standartai tvirtinami pagal Reglamento (ES) Nr.
…/…[EVPRI reglamentas] [7e] straipsnį.

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių įgyvendinimo stan
dartų projektus ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].
_____________
(20) OL L 390, 2004 12 31, p. 38.“

„4.
Atskleidžiant informaciją viešai, kaip nustatyta 7
straipsnyje, užtikrinama galimybė greitai susipažinti su
informacija, pateikta standartiniu duomenų formatu,
nediskriminacinėmis sąlygomis,. Informacija pateikiama
naudojant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/109/EB (20) 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą oficialiai
nustatytą akcijų emitento buveinės valstybės narės mecha
nizmą. Visa atskleidžiama informacija taip pat yra
viešai prieinama per EVPRI sukurtą centralizuotą
prieigą prie oficialiai nustatytų mechanizmų.

5.
Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti techninius
reguliavimo standartus, kuriais nustatomi taikant 1 dalį
pateiktinos informacijos duomenys.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti reguliavimo standartai tvir
tinami pagal Reglamento (ES) Nr. …1095/2010…[EVPRI
reglamentas] [710–7d]14 straipsnius.

Komisija ypač atsižvelgia į poreikį sukurti galimybę ES
lygmeniu konsoliduoti ir įvertinti skolintų vertybinių
popierių pardavimo pozicijas, darančias poveikį
konkretiems emitentams.

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių reguliavimo stan
dartų projektus ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].

6.
Siekiant užtikrinti vienodas 4 dalies taikymo sąlygas,
Komisijai suteikiami įgaliojimai tvirtinti techninius įgyven
dinimo standartus, kuriais nustatomi galimi informacijos
atskleidimo visuomenei būdai.

Komisija ypač atsižvelgia į poreikį sukurti galimybę ES
lygmeniu laiku konsoliduoti ir įvertinti skolintų verty
binių popierių pardavimo pozicijas, darančias poveikį
konkretiems emitentams.

Pirmojoje pastraipoje nurodyti techniniai įgyvendinimo
standartai tvirtinami pagal Reglamento (ES) Nr.
…1095/2010…[EVPRI reglamentas] [7e]15 straipsnį.

EVPRI pateikia Komisijai šių techninių įgyvendinimo stan
dartų projektus ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].
_____________
(20) OL L 390, 2004 12 31, p. 38.“
Paaiškinimas
Naudojamų atskaitomybės ir atskleidimo standartų suderinamumas bus itin svarbus užtikrinant veiksmingą EVPRI ir kompetentingų
nacionalinių institucijų bei, kiek tai susiję su jų atitinkama kompetencija, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių ir Europos
sisteminės rizikos valdybos (ESRV) atsaką į potencialius rinkos trikdžius. Šis pakeitimas yra susijęs su 1 ir 2 pakeitimais (konsta
tuojamosios dalys).
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7 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 11 straipsnis
„11 straipsnis

„11 straipsnis

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teik
tina informacija

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teik
tina informacija

1.
Kompetentingos institucijos kas ketvirtį teikia infor
macijos apie su akcijomis arba valstybės skolos vertybiniais
popieriais susijusias grynąsias trumpąsias pozicijas ir su
kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais
susijusias nepadengtas pozicijas santrauką Europos verty
binių popierių ir rinkų institucijai, kuri joms yra atitinkama
kompetentinga institucija ir gauna pranešimus pagal 5–8
straipsnius.

1.
Kompetentingos institucijos kas ketvirtį teikia infor
macijos apie su akcijomis arba valstybės skolos vertybiniais
popieriais susijusias grynąsias trumpąsias pozicijas ir su
kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais
susijusias nepadengtas pozicijas santrauką Europos verty
binių popierių ir rinkų institucijai, kuri joms yra atitinkama
kompetentinga institucija ir gauna pranešimus pagal 5–8
straipsnius.

2.
Vykdydama savo pareigas pagal šį reglamentą, EVPRI
bet kada gali reikalauti iš valstybės narės atitinkamos
kompetentingos institucijos pateikti papildomą informaciją
apie su akcijomis arba valstybės skolos vertybiniais popie
riais susijusias grynąsias trumpąsias pozicijas arba su
kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais
susijusias nepadengtas pozicijas.

2.
Vykdydama savo pareigas pagal šį reglamentą, EVPRI
bet kada gali reikalauti iš valstybės narės atitinkamos
kompetentingos institucijos, kad ši realiuoju laiku pasida
lintų su EVPRI savo turima informacija pateikti papil
domą informaciją apie su akcijomis arba valstybės skolos
vertybiniais popieriais susijusias grynąsias trumpąsias pozi
cijas arba su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo
sandoriais susijusias nepadengtas pozicijas.

Kompetentinga institucija pateikia prašytą informaciją
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ne vėliau
kaip per septynias kalendorines dienas.“

Kompetentinga institucija patenkina tokius EVPRI
prašymus pateikia prašytą informaciją Europos vertybinių
popierių ir rinkų institucijai ne vėliau kaip per septynias
kalendorines dienas.
3.
EVPRI gali dalintis informacija, kurią ji gavo pagal
1 ir 2 dalis, su ECBS nariais ir su ESRV, jei tai reika
linga jų atitinkamų uždavinių vykdymui palengvinti.
4.
Iki [2011 m. gruodžio 31 d.] EVPRI pateikia
Komisijai ataskaitą, kurioje apžvelgiamos galimybės
sukurti centralizuotus Sąjungos mechanizmus pagal šį
reglamentą teikiamai informacijai rinkti, kurie taikytų
bendrą atskaitingų subjektų identifikavimo žymenį ir
bendrą minimalią taksonomiją; tokie mechanizmai
turėtų suteikti lanksčią realiojo laiko prieigą prie infor
macijos, reikalingos politikai, tuo pat metu užtikrin
dami gautų duomenų konfidencialumą. Remdamasi
šios ataskaitos rezultatais, Komisija pateikia atitin
kamus pasiūlymus.“

Paaiškinimas
Dalinimosi informacija tarp kompetentingų institucijų ir EVPRI taisyklės turėtų sudaryti galimybę dalintis informacija realiuoju laiku,
kai to reikia tam, kad EVPRI galėtų veiksmingai vykdyti savo uždavinius. Per ilgesnį laikotarpį EVPRI turėtų gauti automatinę
prieigą prie visos pagal pasiūlytą reglamentą pateiktos informacijos. Siekiant šio tikslo turi būti pradėti kurti centralizuoti Sąjungos
informacijos rinkimo mechanizmai. Tokie centralizuoti mechanizmai padėtų įveikti apribojimus, būdingus naudojant nekoordinuotus
mikroduomenų rinkinius, ir taip pat sudarytų galimybę pagal pasiūlytą reglamentą surinktą informaciją naudoti kartu su kitais
prieinamais duomenų rinkiniais, sumažinant atskaitingųjų subjektų ir viešųjų institucijų administracinę naštą.
Be to, turėtų būti aiškiai numatytas dalinimasis informacija tarp EVPRI ir ECBS centrinių bankų. Tai palengvins centrinių bankų
statistinių duomenų rinkimo ir finansų stabilumo stebėjimo bei vertinimo funkcijų vykdymą. Taip pat turėtų būti numatytas
dalinimasis informacija tarp EVPRI ir ESRV, kad padėtų ESRV vykdyti jos uždavinį identifikuoti finansų sistemoje sistemines
grėsmes ir teikti joms prioritetą. Šis pakeitimas yra susijęs su 3 pakeitimu (konstatuojamoji dalis).
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ECB siūlomi pakeitimai (1)

Komisijos siūlomas tekstas

8 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 15 straipsnio 12 dalis (nauja)
Teksto nėra

„12.
Siekiant užtikrinti vienodas 1 dalies taikymo
sąlygas, Komisijai suteikiami įgaliojimai patvirtinti
techninius reguliavimo standartus, nurodančius: a)
detalius rinkos formavimo veiklos rūšių, kurioms
taikomas atleidimas, bruožus; b) atskaitomybės tvarką,
pagal kurią apie rinkos formavimo veiklą pranešama
kompetentingoms institucijoms; ir c) portfelių struk
tūrą ir įtraukimo į apskaitą procedūras, kurias turėtų
naudoti rinkos formuotojai, kad sandoris pagal pobūdį
būtų aiškiai identifikuotas kaip rinkos formavimo ar
kitos rūšies sandoris ir būtų išvengta sandorių įtrau
kimo į apskaitą pakeitimo nepranešus apie tai kompe
tentingai institucijai.
Pirmojoje pastraipoje nurodyti reguliavimo standartai
tvirtinami pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14
straipsnius.
EVPRI pateikia Komisijai šių reguliavimo standartų
projektus ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].“
Paaiškinimas

Tam tikros nurodytos rinkos formavimo ir pirminės rinkos veiklos rūšys atleidžiamos nuo skaidrumo ir reguliavimo intervencijos
režimo, numatyto pasiūlytame reglamente. Turėtų būti vengiama potencialių piktnaudžiavimų šiuo atleidimu, ypač, kad iš jo neturėtų
naudos rinkos formuotojo nuosavas verslas. Komisija turėtų patvirtinti atitinkamus techninius reguliavimo standartus.
9 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 15 straipsnio 13 dalis (nauja)
Teksto nėra

„13.
Siekiant užtikrinti vienodas 4 dalies taikymo
sąlygas, Komisijai suteikiami įgaliojimai patvirtinti
techninius įgyvendinimo standartus, užtikrinančius
vienodą stabilizavimo planų atleidimo taikymą pagal
skolintų vertybinių popierių pardavimo režimą. Komi
sija ypač atsižvelgia į poreikį užtikrinti sklandžią
rinkos formavimo veiklą, tuo pat metu užkertant
kelią galimam piktnaudžiavimui rinkos formavimo
atleidimu.
Pirmojoje pastraipoje nurodyti reguliavimo standartai
tvirtinami pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14
straipsnius.
EVPRI pateikia Komisijai šių reguliavimo standartų
projektus ne vėliau kaip [2011 m. gruodžio 31 d.].“
Paaiškinimas

Stabilizavimo priemonių atleidimas taikant skolintų vertybinių popierių pardavimo režimą apibrėžiamas remiantis Sąjungos nuosta
tose dėl piktnaudžiavimo rinka prevencijos vartojama apibrėžtimi. Komisija turėtų patvirtinti techninius įgyvendinimo standartus,
konkrečiai skirtus vienodam šio atleidimo taikymui pagal skolintų vertybinių popierių pardavimo režimą. Turėtų būti teikiama
pirmenybė dviem atskiriems techninių įgyvendinimo standartų rinkiniams (pagal skolintų vertybinių popierių pardavimo ir piktnau
džiavimo rinka režimus) tam, kad būtų įvertinti šių dviejų situacijų specifiniai bruožai; tai taip pat yra tinkamo teisėkūros metodo
klausimas.
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ECB siūlomi pakeitimai (1)

Komisijos siūlomas tekstas

10 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 23 straipsnio 2a dalis (nauja)
„2a. Prieš nuspręsdama paskirti ar atnaujinti 1 dalyje
nurodytą priemonę, EVPRI gali konsultuotis su
ESRV. EVPRI gali nustatyti ne trumpesnį nei 12
valandų terminą atsakymui į jos pateiktą konsul
tacijos prašymą pateikti.“

Teksto nėra

Paaiškinimas
Konsultavimasis su ESRV dėl intervencinių priemonių, kurių imamasi pagal skolintų vertybinių popierių pardavimo Sąjungos režimą,
gali leisti tinkamai atsižvelgti į makrolygio rizikos ribojimo poreikius planuojant intervenciją. Be to, toks konsultavimasis leistų
EVPRI, pirma, turint pakankamai informacijos laiku įvertinti, ar konkrečiu atveju, atsižvelgiant į potencialią sisteminę riziką, reikia
pateikti prašymą pateikti papildomą informaciją, ir, antra, pragmatiškai ir nuosekliai formuluoti tokius prašymus. Šis pakeitimas yra
susijęs su 4 pakeitimu (konstatuojamoji dalis) ir 11 pakeitimu.
11 pakeitimas
Pasiūlyto reglamento 24 straipsnio 4 dalis
„4.
Prieš nuspręsdama nustatyti arba atnaujinti 1 dalyje
nurodytą priemonę, EVPRI prireikus konsultuojasi su
Europos sisteminės rizikos valdyba ir kitomis atitinka
momis institucijomis.“

„4.
Prieš nuspręsdama nustatyti arba atnaujinti 1 dalyje
nurodytą priemonę, EVPRI prireikus konsultuojasi su
Europos sisteminės rizikos valdyba ir kitomis atitinka
momis institucijomis. EVPRI gali nustatyti ne trumpesnį
nei 24 valandų terminą atsakymui į jos pateiktą
konsultacijos prašymą pateikti.“

Paaiškinimas
EVPRI konsultavimasis su ESRV dėl išimtiniais atvejais taikomų priemonių gali leisti tinkamai atsižvelgti į makrolygio rizikos
ribojimo poreikius planuojant intervenciją. Be to, toks konsultavimasis leistų EVPRI, pirma, turint pakankamai informacijos laiku
įvertinti, ar konkrečiu atveju, atsižvelgiant į potencialią sisteminę riziką, reikia pateikti prašymą pateikti papildomą informaciją, ir,
antra, pragmatiškai ir nuosekliai formuluoti tokius prašymus. Šis pakeitimas yra susijęs su 4 pakeitimu (konstatuojamoji dalis) ir 10
pakeitimu.
(1) Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys,
kurias ECB siūlo išbraukti.
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