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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Ta uredba določa pravila o 

informacijah za nasprotne stranke o 

ponovni zastavi, ki ne bi smela vplivati na 

uporabo sektorskih pravil, prilagojenih 

posebnim akterjem, strukturam in 

okoliščinam. Zato bi se morala pravila o 

ponovni zastavi iz te uredbe uporabljati 

za, na primer, sklade in depotne družbe 

samo, v kolikor ne obstajajo strožja 

pravila o ponovni uporabi v 

zakonodajnem okviru za investicijske 

sklade, ki predstavlja lex specialis in ima 

prednost pred pravili iz te uredbe. Zlasti ta 

uredba ne bi smela posegati v katero koli 

določbo, ki omejuje zmožnost nasprotnih 

strank za ukvarjanje s ponovno zastavo 

finančnih instrumentov, ki jih nasprotne 

stranke ali osebe, ki niso nasprotne 

stranke, zagotovijo kot zavarovanje s 

premoženjem. 

(18) Ta uredba uvaja prepoved ponovne 

uporabe zavarovanja s premoženjem. 

Tovrstni mehanizmi pomenijo znatno 

tveganje in bi lahko imeli hude posledice 

za vse gospodarstvo. Razen želje po 

dobičku ni nobenega utemeljenega 

razloga, da bi smeli zavarovanje s 

premoženjem smeli ponovno uporabiti za 

eno ali več finančnih transakcij, saj se z 

njim jamči za pogodbo in torej pomeni 

trdno zagotovilo. 

 

Or. fr 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ponovna zastava finančnih instrumentov, 

prejetih kot zavarovanje s premoženjem 

Ponovna zastava finančnih instrumentov, 

prejetih kot zavarovanje s premoženjem 

1. Nasprotne stranke imajo pravico do 

ponovne zastave, če so izpolnjeni vsaj vsi 

naslednji pogoji: 

1. Nasprotne stranke v nobenem primeru 

nimajo pravice do ponovne zastave. 

(a) nasprotna stranka prejemnica je 

nasprotno stranko ponudnico ustrezno 

pisno obvestila o tveganju, ki je lahko 

povezano s podajo soglasja iz točke (b), 

zlasti o potencialnem tveganju v primeru 

neplačila nasprotne stranke prejemnice; 

 

(b) nasprotna stranka ponudnica je 

predhodno podala izrecno soglasje, kar 

dokazuje podpis pisnega dogovora s strani 

nasprotne stranke ponudnice ali drug 

enakovreden mehanizem. 

 

2. Nasprotne stranke uveljavljajo pravico 

do ponovne zastave, če so izpolnjeni vsaj 

vsi naslednji pogoji: ponovna zastava se 

opravi v skladu s pogoji, določenimi v 

pisnem sporazumu iz točke (b) odstavka 

1;; 

 

(b) finančni instrumenti, prejeti kot 

zavarovanje s premoženjem, se prenesejo 

na račun, odprt v imenu nasprotne 

stranke prejemnice. 

 

3. Ta člen ne posega v strožjo sektorsko 

zakonodajo, zlasti Direktivo 2011/61/EU 
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