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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies
1 punktu ir Finansų rinkos priežiūros komiteto darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos banko
valdybos 2021 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Finansų rinkos priežiūros komiteto
sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“, 8.4 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 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, 16 straipsnio 3 dalį, Finansų rinkos priežiūros komitetas n u s p r e n d ž i a:
1. Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas,
vadovausis šiomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities
and Markets Authority) priimtomis gairėmis:
1.1. Piktnaudžiavimo rinka reglamento gairėmis dėl vėlavimo atskleisti viešai
neatskleistą informaciją ir sąveikos su riziką ribojančia priežiūra (ESMA70-156-4966) (toliau –
Viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimo gairės);
1.2. Piktnaudžiavimo rinka reglamento gairėmis dėl rinkos tyrimus gaunančių asmenų
(ESMA/2016/1477) (toliau – Rinkos tyrimų gairės).
2. Emitentai, kaip jie apibrėžti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas)
ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos
direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB, kurių finansinės priemonės įtrauktos į
Lietuvos Respublikoje veikiančių prekybos vietų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
finansinių priemonių rinkų įstatyme, sąrašus, turėtų laikytis Viešai neatskleistos informacijos
atskleidimo atidėjimo gairėse nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų ir jais vadovautis.
Asmenys, gaunantys rinkos tyrimus, turėtų laikytis Rinkos tyrimų gairėse nustatytų reikalavimų
bei rekomendacijų ir jais vadovautis.
3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m.
lapkričio 7 d. sprendimą Nr. 241-219 „Dėl Europos vertybiniu popierių ir rinkų institucijos
parengtų Piktnaudžiavimo rinka reglamento rinkos tyrimų gairių ir Piktnaudžiavimo rinka
reglamento viešai neatskleistos informacijos paskelbimo atidėjimo gairių taikymo“.
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