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Pozměňovací návrh  2 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0120/2015 

Renato Soru 

Transparentnost u obchodů zajišťujících financování 

COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Toto nařízení stanovuje pravidla o 

podávání informací smluvním stranám 

účastnícím se rehypotekace, jimiž by však 

neměla být dotčena odvětvová pravidla 

uzpůsobená zvláštním účastníkům, 

strukturám a případům. Vzhledem k tomu 

by se pravidla o rehypotekaci podle tohoto 

nařízení měla použít například pro fondy 

a depozitáře pouze v té míře, v níž nejsou 

k dispozici přísnější pravidla o opětovném 

využití stanovená pro investiční fondy, jež 

jsou zvláštní právní úpravou jejíž 

uplatnění má přednost před pravidly 

uvedenými v tomto nařízení. Tímto 

nařízením by zejména neměla být dotčena 

jakákoli pravidla, jimiž je omezena 

možnost smluvních stran využít 

rehypotekaci finančních nástrojů, které 

jsou poskytnuty jakožto kolaterál 

smluvními stranami či jinými osobami, 

než jsou smluvní strany. 

(18) Toto nařízení stanovuje zákaz 

opětovného použití rehypotekace. Tento 

mechanismus představuje značné 

nebezpečí, které může mít velmi závažný 

dopad na hospodářství jako celek. Mimo 

samotné motivace zvýšit zisky neexistuje 

žádný přesvědčivý důvod pro to, aby 

mohla být rehypotekace, jíž je zajištěna 

smlouva a která je proto silnou zárukou 

důvěry, být opět použita pro jednu nebo 

více jiných finančních transakcí. 
 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  3 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0120/2015 

Renato Soru 

Transparentnost u obchodů zajišťujících financování 

COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Článek 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rehypotekace finančních nástrojů přijatých 

jakožto kolaterál 

Rehypotekace finančních nástrojů přijatých 

jakožto kolaterál 

1. Smluvní strany jsou oprávněny použít 

rehypotekaci, je-li splněna alespoň jedna z 

následujících podmínek: 

1. Smluvní strany nemohou v žádném 

případě použít rehypotekaci. 

a) poskytující smluvní strana byla 

přijímající smluvní stranou písemně 

řádně vyrozuměna o riziku, jež může být 

spojeno s udělením souhlasu, na který 

odkazuje písmeno b), a zejména s 

možnými riziky v případě selhání 

přijímající smluvní strany; 

 

b) poskytující smluvní strana udělila svůj 

předchozí výslovný souhlas stvrzený 

podpisem poskytující smluvní strany na 

písemné smlouvě či obdobným způsobem. 

 

2. Smluvní strany jsou oprávněny použít 

rehypotekaci, je-li splněna alespoň jedna z 

následujících podmínek: a) rehypotekace 

je uskutečněna v souladu s podmínkami 

uvedenými v písemné smlouvě, na kterou 

odkazuje odst. 1 písm. b); 

 

b) finanční nástroje přijaté jakožto 

kolaterál jsou převedeny na účet otevřený 

na jméno přijímající smluvní strany. 

 

3. Tímto článkem nejsou dotčena přísnější 

ustanovení odvětvových právních 

předpisů, zejména směrnice 2011/61/EU 
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