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2014 m. sausio mėn. 

 
INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTĄ 
DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ (EMIR) 
 
1) Kas yra EMIR? 
EMIR – tai 2012 m. liepos 4 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl 
ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų, o taip 
pat kiti svarbūs ir su šiuo Reglamentu susiję teisės aktai, įskaitant (bet neapsiribojant) įgyvendinimo / 
deleguotuosius reglamentus, kurie buvo priimti, siekiant valdyti su ne biržos išvestinių finansinių priemonių 
rinka susijusią riziką. Reglamente nustatoma visų išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių 
įsipareigojimų ir reikalavimų sistema ir jos taikymas finansų sandorio šalims ir ne finansų sandorio šalims 
drauge su pagrindinėmis sandorio šalimis ir sandorių duomenų saugyklomis. Pagrindiniai šio reglamento 
tikslai yra užtikrinti, kad finansų sistema taptų saugesnė, o priežiūros institucijos turėtų aiškų išvestinių 
finansinių priemonių rinkos vaizdą. 
 
2) Kokia yra EMIR įtaka? 
Bet kuriam asmeniui, sudarančiam sutartį dėl išvestinių finansinių priemonių, bus taikomas vienas ar keli 
EMIR nustatyti įsipareigojimai, o šių įsipareigojimų pobūdis ir mastas priklausys nuo to, kokiai EMIR 
kategorijai minėtas asmuo priskirtas. Kitaip nei ankstesni išvestinių finansinių priemonių reglamentai, EMIR 
nustato visų išvestinių finansinių priemonių rinkos dalyvių pareigas. 
 
3) Į kokias kategorijas pagal EMIR suskirstomi sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių 
sudarantys subjektai? 
Subjektai pagal EMIR skirstomi į toliau išvardytas kategorijas: 
1) „finansų sandorio šalis“ (FSS) – investicinės įmonės, bankai, draudikai, registruoti pensijų fondai arba 
alternatyvūs investavimo fondai, kuriuos valdo alternatyvaus investavimo valdytojai; 
2) „ne finansų sandorio šalis“ (NFSŠ) – bet kokia įmonė ar asmuo, įsteigtas Europos Sąjungoje arba už jos 
ribų, kuriam netaikomas FSŠ apibrėžimas, įskaitant finansinių paslaugų neteikiančius subjektus, 
pavyzdžiui, įmones. 
Svarbu suprasti, kad pagal EMIR pripažįstami du NFSŠ tipai: šalys, kurių bendra ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutarčių pozicija (įskaitant komercinį apsidraudimą) daugiau kaip 30 darbo dienų 
viršija bet kurią iš toliau nurodytų tarpuskaitos ribų (NFSŠ+), ir tos, kurių pozicija šių ribų neviršija (NFSŠ-).  
 
4) Kaip EMIR apibrėžiamos ne finansų sandorio šalių tarpuskaitos ribos? 
Ne finansų sandorio šalių tarpuskaitos ribos yra: 

 kredito išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 1 mlrd. eurų bendros sąlyginės vertės; 

 akcijų išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 1 mlrd. eurų bendros sąlyginės vertės; 

 palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 3 mlrd. eurų bendros sąlyginės 
vertės; 

 valiutų išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 3 mlrd. eurų bendros sąlyginės vertės; 

 prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių atveju – 3 mlrd. eurų bendros sąlyginės vertės. 
 
Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurios objektyviai įvertinamos kaip mažinančios riziką, 
tiesiogiai susijusią su tos sandorio šalies arba tos grupės komercine veikla (pavyzdžiui, palūkanų 
apsidraudimo), į ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių apimties apskaičiavimą neįtraukiamos. 
 
Jei ir NFSŠ- viršija vieną iš konkrečios klasės ribų, tokia šalis turės atlikti visų išvestinių finansinių 
priemonių sutarčių tarpuskaitą visoms anksčiau išvardytoms turto klasėms tol, kol jos viršija tarpuskaitos 
ribą. 
 
Nuo 2013 m. kovo 15 d. ne finansų sandorio šalies apie bet kurios minėtos ribos viršijimą turi nedelsdama 
pranešti atitinkamai kompetentingai institucijai.  
 
5) Kokios yra mano, kaip NFSŠ-, svarbiausios pareigos? 
Jei esate NFSŠ- ir sudarėte išvestinių finansinių priemonių sutartį, privalote: 

 apie išvestinių finansinių priemonių sutartį pranešti sandorių duomenų saugyklai; 

 pritaikyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rizikos mažinimo priemones; ir  

 stebėti prekybinę veiklą tarpuskaitos ribų atžvilgiu ir pranešti kompetentingai institucijai, jeigu 
tarpuskaitos ribos buvo viršytos. 
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6) Kokios yra mano, kaip NFSŠ+, svarbiausios pareigos? 
Jei esate NFSŠ+ ir sudarėte išvestinių finansinių priemonių sutartį, privalote: 

 apie išvestinių finansinių priemonių sutartį pranešti sandorių duomenų saugyklai; 

 atlikti tų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, kurioms taikoma 
tarpuskaitos prievolė (išsamūs tarpuskaitos reikalavimai neapibrėžti), ir 

 pritaikyti tam tikras ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rizikos mažinimo priemones 
toms sutartims, kurios tarpuskaitos prievolė netaikoma. 

 
7) Kas yra „rizikos mažinimo priemonės“? 

Rizikos mažinimo priemonės pagal EMIR apima savalaikį patvirtinimą, portfelio suderinimą, portfelio 

sumažinimą, ginčų sprendimą ir kasdienį vertinimą. Jų tikslas yra sumažinti sandorio šalies kredito riziką 

dvišalėje ne biržos rinkoje, kai tarpuskaita neatlikta, taip, kad šalys sumažintų savo poveikį viena kitai bet 

kurios šalies įsipareigojimų nevykdymo atveju.  

EMIR nustato, kad rizikos mažinimo priemonės taikomos (netgi ekstrateritoriniu būdu) ne biržos išvestinių 
finansinių priemonių sutartims, sudarytoms tarp toliau išvardytų sandorio šalių (finansų ir (arba) ne 
finansų): 
1) tarp dviejų ES sandorio šalių;  
2) tarp ES ir ne ES sandorio šalių;  
3) tarp ne ES sandorio šalių, jeigu sutartis turi tiesioginį, didelį ir numatomą poveikį ES, arba Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) mano, kad būtina ar tikslinga užkirsti kelią bet kurios EMIR 
nuostatos pažeidimui. 
Jeigu atskiru Europos Komisijos įgyvendinimo aktu tam tikros ne ES šalies reguliavimo sistema būtų 
pripažinta lygiaverte EMIR reglamentui, šalys turi teisę taikyti atitinkamą ne ES šalies reguliavimą. 
 
8) Kokie yra patvirtinimo terminai? 

Pagal EMIR reguliavimo sistemą reikalaujama patvirtinti kiekvieną ne biržos išvestinių finansinių priemonių 

sutartį, kuriai netaikomi tarpuskaitos reikalavimai. Apie ilgiau nei penkias darbo dienas nepatvirtintas 

sutartis turi būti pranešta kompetentingoms institucijoms. EMIR apibrėžti vėliausio patvirtinimo terminai 

atitinkamoms turto klasėms – jie pateikti tolesnėje lentelėje. Bankas savo praktikoje taikys tokį patvirtinimo 

terminą – kitos darbo dienos pabaiga (T+1).  

 Turto klasė Reikalavimo įsigaliojimo data 

2013-03-15 2013-09-01 2014-03-01 2014-09-01 

NFSŠ- Palūkanų ir kredito 
išvestinės finansinės 
priemonės 

T+5 T+3  T+2 

EQ, FX, COMM ir kitos 
išvestinės finansinės 
priemonės 

T+7 T+4  T+2 

NFSŠ+ Palūkanų ir kredito 
išvestinės finansinės 
priemonės 

T+2  T+1  

EQ, FX, COMM ir kitos 
išvestinės finansinės 
priemonės 

T+3 T+2  T+1 

 
9) Ką reiškia sąvoka „portfelio suderinimas“ ir kaip dažnai reikia tai atlikti? 
Portfelio suderinimas reiškia abiejų šalių neapmokėtų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių 
palyginimo procesą. Suderinimo dažnumas priklauso nuo neapmokėtų sutarčių statuso: 
 

Kategorija Neapmokėtų sutarčių su viena šalimi skaičius Dažnumas 

NFSŠ- 100 ar mažiau sutarčių Kasmet 

Daugiau nei 100 sutarčių Kas ketvirtį 

NFSŠ+ 50 ar mažiau sutarčių Kas ketvirtį 

Nuo 51 iki 500 sutarčių Kas savaitę 

Daugiau nei 500 sutarčių Kasdien 
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10) Kokie svarbiausi ginčų sprendimo reikalavimai? 
Pagal EMIR reikalavimus turi būti sudarytas susitarimas dėl ginčių identifikavimo, registravimo, stebėjimo ir 
sprendimo. Ginčų sprendimo reikalavimai taikomi sutarties pripažinimui arba užstato vertinimui arba 
keitimui.  
 
11) Kaip bus tvarkomi pranešimai apie sandorius? Kokie pranešimo apie sandorius terminai? 
Pranešimas apie sandorius – tai procesas, kurio metu naujai įsteigtoms institucijoms – sandorių duomenų 
saugykloms – turi būti perduota konkreti informacija apie išvestinių finansinių priemonių (ne biržos arba 
biržos) sutartis. 
 
Pradedant nuo 2014 m. vasario 12 d. šalys apie išvestinių finansinių priemonių sutarties sudarymą, 
pakeitimą arba nutraukimą turi pranešti kitą darbo dieną. Be to, šalys turi pranešti apie anksčiau sudarytas 
išvestinių finansinių priemonių sutartis, kurių atsiskaitymo data yra vėlesnė už 2012 rugpjūčio 15 d.: 
 

Sandorio sudarymo diena: Atsiskaitymo diena: Pranešimo diena: 

iki 2012-08-16 iki 2012-08-16 Pranešti neprivaloma 

iki 2012-08-16 nuo 2012-08-16 iki 2014-02-11 nuo 2014-02-12 iki 2017-02-11 

iki 2012-08-16 2014-02-12 arba vėliau nuo 2014-02-12 iki 2014-05-13 

nuo 2012-08-16 iki 2014-02-11 nuo 2012-08-16 iki 2014-02-11 nuo 2014-02-12 iki 2017-02-11 

nuo 2012-08-16 iki 2014-02-11 2014-02-12 arba vėliau 2014-02-12 

2014-02-12 arba vėliau 2014-02-12 arba vėliau Iki kitos darbo dienos pabaigos 

 
12) Ar galiu perleisti pranešimo apie sandorius pareigą kitai šaliai? 
Taip, pranešimo apie sandorius pareigą jūs galite perleisti trečiajai šaliai arba kitai sutarties šaliai ( jei ji 
sutinka). Svarbu pažymėti, kad jūs vis dar liekate teisiškai atsakingi už tokį pranešimą. Tam, kad 
galėtumėte pranešti apie sutartį sandorių duomenų saugyklai, turite gauti juridinio asmens identifikatorių 
(LEI), laikydamiesi toliau išdėstytos tvarkos. 
 
13) Kas yra juridinio asmens identifikatorius? 
Juridinio asmens identifikatorius yra 20 simbolių raidinis ir skaitmeninis atpažinties kodas, kuris 
vienareikšmiškai identifikuoja juridinį asmenį. Juridinio asmens identifikatorius skirtas tam, kad būtų galima 
identifikuoti ir susieti finansinius sandorius ir jų šalis, siekiant valdyti sisteminę ir sandorio šalies riziką. 
Pasaulinė kokybės standartų reguliavimo sistema – Centrinis operacijų skyrius (COU) – vis dar nedirba 
visu pajėgumu, todėl buvo sukurtas išankstinio LEI kodo suteikiamo procesas. 
 
14) Kaip galėčiau gauti išankstinį LEI? 
Naujausią patvirtintų išankstinių LOU sąrašą galite rasti čia: 
 http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm  arba 
http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf  
 
 
15) Ar būtina gauti išankstinį LEI? 
Taip, ES registruotiems juridiniams asmenims svarbu kuo anksčiau gauti išankstinį LEI. Jo jums reikės 
tam, kad galėtumėte įvykdyti informacijos reikalavimus pagal EMIR numatytą pranešimo apie sandorį 
prievolę. 
 
16) Daugiau informacijos 

EVPRI informacija apie EMIR  http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-

Regulation-EMIR  

 
 

Atsakomybės apribojimas 

Bankas neteikia savo klientams ar partneriams konsultacijų dėl jų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų pagal EMIR, todėl 

rekomenduojame kreiptis nepriklausomos teisinės konsultacijos. Šis dokumentas neturėtų būti laikomas pasiūlymu ar rekomendacija 

pasirinkti kokią nors prekybos strategiją arba pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones. Bankas neteikia jokių aiškių ar 

numanomų garantijų, kad čia išdėstyta informacija ir nuomonės yra tikslios ar išsamios. Bet kuriuo atveju, šiame rašte pateikta 

informacija yra tik bendri aptariamo klausimo principai. Ji gali keistis, o taip pat gali būti ir kitų šiame rašte nenurodytų reikalavimų, 

kurių gali būti būtina laikytis. Bankas neprisiima atsakomybės už jokius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kylančius dėl bet kokio 

šiame dokumente išdėstytos medžiagos panaudojimo. 

http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm
http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf
http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR

