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Pozměňovací návrh 21
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Dne 23. září 2009 přijala Komise 
návrhy tří nařízení, kterými se zřizuje 
Evropský systém orgánů finančního 
dohledu, včetně vytvoření tří evropských 
orgánů dohledu, jež by přispěly ke 
konzistentnímu používání právních 
předpisů Unie a k zavedení vysoce 
kvalitních společných norem a postupů 
v oblasti regulace a dohledu. Jedná se 
o Evropský orgán pro bankovnictví
(European Banking Authority, dále jen 
„EBA“) zřízený nařízením …/… EU…, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
(dále jen „ESMA“) zřízený nařízením
…/… EU… a Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority, dále jen 
„EIOPA“) zřízený nařízením …/… 
EU…

(3) Dne 23. září 2009 přijala Komise 
návrhy tří nařízení, kterými se zřizuje 
Evropský systém orgánů finančního 
dohledu, včetně vytvoření tří evropských 
orgánů dohledu, jež by přispěly ke 
konzistentnímu používání právních 
předpisů Unie a k zavedení vysoce 
kvalitních společných norem a postupů 
v oblasti regulace a dohledu. Jedná se 
o Evropský orgán dohledu (Evropský 
orgán pro bankovnictví) (EBA) zřízený 
nařízením (EU) č. 1093/2010, Evropský 
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy) (ESMA) zřízený nařízením
(EU) č. 1094/2010 a Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) (EIOPA) zřízený nařízením (EU) 
č. 1095/2010. Tyto orgány hrají klíčovou 
úlohu při ochraně stability finančního 
sektoru. Je proto nezbytné nepřetržitě 
zajišťovat, aby bylo rozvíjení jejich 
činnosti vysokou politickou prioritou 
a aby byly náležitě financovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) OTC deriváty jsou netransparentní, 
jelikož se jedná o soukromě sjednané 

(4) OTC deriváty jsou netransparentní, 
jelikož se jedná o soukromě sjednané 
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smlouvy a veškeré informace o nich jsou 
obvykle dostupné pouze smluvním 
stranám. Vytvářejí složitou pavučinu 
vzájemné závislosti, v důsledku čehož 
může být obtížné určit povahu a úroveň 
příslušných rizik. Finanční krize prokázala, 
že tyto vlastnosti zvyšují nejistotu 
v dobách, kdy je situace na trhu napjatá, a 
v důsledku toho ohrožují finanční stabilitu. 
Toto nařízení stanoví podmínky pro snížení 
uvedených rizik a pro zlepšení 
transparentnosti derivátových smluv.

smlouvy a veškeré informace o nich jsou 
obvykle dostupné pouze smluvním
stranám. Vytvářejí složitou pavučinu 
vzájemné závislosti, v důsledku čehož 
může být obtížné určit povahu a úroveň 
příslušných rizik. Finanční krize prokázala, 
že tyto vlastnosti zvyšují nejistotu 
v dobách, kdy je situace na trhu napjatá, a 
v důsledku toho ohrožují finanční stabilitu. 
Toto nařízení stanoví podmínky pro snížení 
uvedených rizik prostřednictvím zlepšení 
transparentnosti derivátových smluv. Větší 
transparentnost trhu OTC rovněž posílí 
důvěru mezi účastníky trhu, zvýší 
účinnost tvorby cen, zlepší ochranu 
investorů a bude poskytovat lepší včasné 
varování, pokud jde o přibývání 
vznikajících problémů a jejich rozsah.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) OTC deriváty jsou netransparentní, 
jelikož se jedná o soukromě sjednané 
smlouvy a veškeré informace o nich jsou 
obvykle dostupné pouze smluvním 
stranám. Vytvářejí složitou pavučinu 
vzájemné závislosti, v důsledku čehož 
může být obtížné určit povahu a úroveň 
příslušných rizik. Finanční krize prokázala, 
že tyto vlastnosti zvyšují nejistotu 
v dobách, kdy je situace na trhu napjatá, a 
v důsledku toho ohrožují finanční stabilitu. 
Toto nařízení stanoví podmínky pro snížení 
uvedených rizik a pro zlepšení 
transparentnosti derivátových smluv.

(4) OTC deriváty jsou netransparentní, 
jelikož se jedná o soukromě sjednané 
smlouvy a veškeré informace o nich jsou 
obvykle dostupné pouze smluvním 
stranám. Má zásadní význam, aby se tyto 
finanční nástroje staly transparentnějšími 
a přístupnějšími. Vytvářejí složitou 
pavučinu vzájemné závislosti, v důsledku 
čehož může být obtížné určit povahu 
a úroveň příslušných rizik. Finanční krize 
prokázala, že tyto vlastnosti zvyšují 
nejistotu v dobách, kdy je situace na trhu 
napjatá, a v důsledku toho ohrožují 
finanční stabilitu. Toto nařízení stanoví 
podmínky pro snížení uvedených rizik 
a pro zlepšení transparentnosti 
derivátových smluv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za účelem získání komplexního 
přehledu o trhu by registrům obchodních 
údajů měly být hlášeny zúčtované 
i nezúčtované smlouvy.

(23) Za účelem získání komplexního 
přehledu o trhu by registrům obchodních 
údajů měly být hlášeny v krátké časové 
lhůtě zúčtované i nezúčtované smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V souvislosti se zúčtovací 
a ohlašovací povinností by měly existovat 
účinné, přiměřené a odrazující sankce. 
Členské státy by měly uvedené sankce 
vymáhat způsobem, který nesnižuje 
účinnost uvedených pravidel.

(25) V souvislosti se zúčtovací 
a ohlašovací povinností by měly existovat 
účinné, přiměřené a odrazující sankce. 
Členské státy by měly uvedené sankce 
vymáhat způsobem, který nesnižuje 
účinnost uvedených pravidel. Členské státy 
zajistí, aby uložené sankce byly zveřejněny 
a aby se v pravidelných intervalech 
zveřejňovaly zprávy hodnotící účinnost 
platných pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Ústřední protistrana by měla mít 
spolehlivý rámec řízení rizik k řízení 
úvěrových rizik, rizik likvidity, operačních 
a jiných rizik, včetně rizik, která 
v důsledku vzájemné závislosti nese nebo 
představuje pro jiné subjekty. Ústřední 
protistrana by měla mít adekvátní postupy 
a mechanismy k řešení selhání zúčtujícího 
člena. Má-li se minimalizovat riziko 
nákazy tohoto selhání, měla by mít ústřední 
protistrana přísné požadavky na účast, 
měla by realizovat vhodné počáteční marže 
a měla by mít fond pro riziko selhání a jiné 
finanční zdroje na pokrytí potenciálních 
ztrát.

(37) Ústřední protistrana by měla mít 
spolehlivý rámec řízení rizik k řízení 
úvěrových rizik, rizik likvidity, operačních 
a jiných rizik, včetně rizik, která 
v důsledku vzájemné závislosti nese nebo 
představuje pro jiné subjekty. Ústřední 
protistrana by měla mít adekvátní postupy 
a mechanismy k řešení selhání zúčtujícího 
člena. Má-li se minimalizovat riziko 
nákazy tohoto selhání, měla by mít ústřední 
protistrana přísné požadavky na účast, 
měla by realizovat vhodné počáteční marže 
a měla by mít fond pro riziko selhání a jiné 
finanční zdroje na pokrytí potenciálních 
ztrát. Jako součást své funkce řízení rizik 
by měla ústřední protistrana přijímat ke 
krytí svých expozic vůči svým zúčtujícím 
členům pouze vysoce likvidní kolaterál 
s minimálním úvěrovým a tržním rizikem. 
Typ aktiv přijímaný jako kolaterál by měl 
být do určité míry přizpůsoben povaze 
protistrany. Pokud jde o nefinanční 
protistrany, měla by ústřední protistrana 
ve vhodných případech přijímat jako 
kolaterál bankovní záruky nebo 
ekvivalentní aktiva.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Má-li orgán ESMA účinně dohlížet na 
registry obchodních údajů, měl by mít 
právo provádět šetření a kontroly na místě.

(47) Má-li orgán ESMA účinně dohlížet na 
registry obchodních údajů, měl by mít 
právo a možnost provádět šetření 
a kontroly na místě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) „Nezávislým členem rady“ se rozumí 
člen rady, který nemá s ústřední 
protistranou, jejími ovládajícími akcionáři, 
jejím vedením, jejími zúčtujícími členy ani 
jejich vedením žádný obchodní, 
příbuzenský ani jiný vztah, jenž zakládá 
střet zájmů.

(21) „Nezávislým členem rady“ se rozumí 
člen rady, který nemá ani dříve neměl 
s ústřední protistranou, jejími ovládajícími 
akcionáři, jejím vedením, jejími 
zúčtujícími členy ani jejich vedením žádný 
obchodní, příbuzenský ani jiný vztah, jenž 
zakládá střet zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrana provádí zúčtování 
všech smluv o OTC derivátech, které jsou 
považovány za způsobilé podle článku 4 
a jsou uzavřeny s jinými finančními 
protistranami, v příslušných ústředních 
protistranách uvedených v rejstříku 
uvedeném v čl. 4 odst. 4.

1. Finanční protistrana a nefinanční 
protistrana uvedená v čl. 7 odst. 2 provádí 
zúčtování všech smluv o OTC derivátech, 
které jsou považovány za způsobilé podle 
článku 4 a jsou uzavřeny s jinými 
finančními protistranami, v příslušných 
ústředních protistranách uvedených 
v rejstříku uvedeném v čl. 4 odst. 4. Žádná 
z protistran nepodléhá zúčtovací 
povinnosti, pokud alespoň jedna z nich je 
nefinanční protistranou, která 
nepřekračuje zúčtovací práh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrana provádí zúčtování 
všech smluv o OTC derivátech, které jsou 
považovány za způsobilé podle článku 4 
a jsou uzavřeny s jinými finančními 
protistranami, v příslušných ústředních 
protistranách uvedených v rejstříku 
uvedeném v čl. 4 odst. 4.

1. Finanční protistrana provádí zúčtování 
všech smluv o OTC derivátech, které jsou 
považovány za způsobilé podle článku 4 
a jsou uzavřeny s jinými finančními 
protistranami, v příslušných ústředních 
protistranách uvedených v rejstříku 
uvedeném v čl. 4 odst. 4. Žádná 
z protistran nepodléhá zúčtovací 
povinnosti, pokud alespoň jedna z nich je 
nefinanční protistranou, která 
nepřekračuje zúčtovací práh ve smyslu čl. 
7 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrana provádí zúčtování 
všech smluv o OTC derivátech, které jsou 
považovány za způsobilé podle článku 4 
a jsou uzavřeny s jinými finančními 
protistranami, v příslušných ústředních 
protistranách uvedených v rejstříku 
uvedeném v čl. 4 odst. 4.

1. Finanční protistrana a nefinanční 
protistrana uvedená v čl. 7 odst. 2 provádí 
zúčtování všech smluv o OTC derivátech, 
které jsou považovány za způsobilé podle 
článku 4 a jsou uzavřeny s jinými 
finančními protistranami, v příslušných 
ústředních protistranách uvedených 
v rejstříku uvedeném v čl. 4 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Pokud nefinanční protistrana nepřekračuje zúčtovací práh, neměla by být nucena zúčtovat své 
smlouvy o OTC derivátech jen proto, že její protistrana je finanční institucí nebo nefinanční 
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protistranou, která tento práh překračuje. Jinak by celý přístup založený na zúčtovacím prahu 
a test podle čl. 7 odst. 4 ztratily smysl. Nezamýšleným důsledkem by bylo také to, že 
nefinanční protistrany by se vyhýbaly transakcím s finančními institucemi.

Pozměňovací návrh 32
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zúčtovací povinnost uvedená v prvním 
pododstavci se nevztahuje na smlouvy 
o OTC derivátech, kterou finanční 
protistrana nebo nefinanční protistrana 
uvedená v čl. 7 odst. 2 uzavřela se svým 
mateřským podnikem, svým dceřiným 
podnikem nebo jiným dceřiným podnikem 
téhož mateřského podniku.

Or. en

Odůvodnění

Nefinanční subjekty často používají k zmínění skupinových rizik jediný subjekt. Proto by mělo 
být možné převádět komerční riziko uvnitř skupiny, aniž by tím vznikala ohlašovací 
a zúčtovací povinnost. V mnoha případech mohou platit právní požadavky, které určují, jaké 
skupinové společnosti mohou využívat externí protistrany ke zmírňování rizika. Výjimky pro 
vnitroskupinové transakce jsou rovněž uznávány v hlavních právních předpisech o finančních 
trzích (např. směrnice o trzích finančních nástrojů).

Pozměňovací návrh 33
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená zúčtovací povinnost se také 
použije na finanční protistrany a nefinanční 
protistrany uvedené v čl. 7 odst. 2, které 

Uvedená zúčtovací povinnost se také 
použije na finanční protistrany a nefinanční 
protistrany uvedené v čl. 7 odst. 2, které 
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uzavřou smlouvy o OTC derivátech se 
subjekty z třetích zemí.

uzavřou smlouvy o OTC derivátech se 
subjekty z třetích zemí, které jsou 
finančními protistranami, nebo 
nefinančními protistranami 
překračujícími zúčtovací práh.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená zúčtovací povinnost se také 
použije na finanční protistrany a nefinanční 
protistrany uvedené v čl. 7 odst. 2, které 
uzavřou smlouvy o OTC derivátech se 
subjekty z třetích zemí.

Uvedená zúčtovací povinnost se také 
použije na finanční protistrany a nefinanční 
protistrany uvedené v čl. 7 odst. 2, které 
uzavřou smlouvy o OTC derivátech se 
subjekty z třetích zemí. Zúčtovací 
povinnost nevzniká, pokud nefinanční 
protistrany, které nepodléhají zúčtovací 
povinnosti, uzavřou smlouvy o OTC 
derivátech s jinými finančními nebo 
nefinančními protistranami. 

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená zúčtovací povinnost se také 
použije na finanční protistrany 
a nefinanční protistrany uvedené v čl. 7 
odst. 2, které uzavřou smlouvy o OTC 
derivátech se subjekty z třetích zemí.

Žádná z protistran nepodléhá zúčtovací
povinnosti, pokud alespoň jedna z nich je
nefinanční protistranou nepřekračující 
zúčtovací práh ve smyslu čl. 7 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud nefinanční protistrana nepřekračuje zúčtovací práh, neměla by být nucena zúčtovat své 
smlouvy o OTC derivátech jen proto, že její protistrana je finanční institucí nebo nefinanční 
protistranou, která tento práh překračuje. Jinak by celý přístup založený na zúčtovacím prahu 
a test podle čl. 7 odst. 4 ztratily smysl. Nezamýšleným důsledkem by bylo také to, že 
nefinanční protistrany by se vyhýbaly transakcím s finančními institucemi.

Pozměňovací návrh 36
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená zúčtovací povinnost se také 
použije na finanční protistrany a nefinanční 
protistrany uvedené v čl. 7 odst. 2, které 
uzavřou smlouvy o OTC derivátech se 
subjekty z třetích zemí.

Uvedená zúčtovací povinnost se také 
použije na finanční protistrany a nefinanční 
protistrany uvedené překračující zúčtovací 
práh ve smyslu čl. 7 odst. 2, které uzavřou 
smlouvy o OTC derivátech se subjekty 
z třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění pro vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh 37
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zúčtovací povinnost podle výše uvedených 
pododstavců se nepoužije v případě smluv
o OTC derivátech uzavřených mezi 
finanční nebo nefinanční protistranou
a její mateřskou společností, dceřinou 
společností nebo dceřinou společností její 
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mateřské společnosti.

Or. de

Odůvodnění

Interní transakce, které jsou prováděny v zájmu celoskupinového řízení likvidity a rizik, by 
měly být vyňaty ze zúčtovací povinnosti ústředních protistran, protože jinak by chyběla 
motivace k uplatňování efektivního celoskupinového řízení likvidity a rizik.

Pozměňovací návrh 38
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedené pododstavce se nepoužijí na 
smlouvy o OTC derivátech uzavřené mezi 
finanční nebo nefinanční institucí a její 
mateřskou společností, dceřinou 
společností nebo dceřinou společností její 
mateřské společnosti.

Or. de

Odůvodnění

Interní transakce, které jsou prováděny v zájmu celoskupinového řízení likvidity a rizik, by 
měly být vyňaty ze zúčtovací povinnosti ústředních protistranm, protože jinak by chyběla 
motivace k uplatňování efektivního celoskupinového řízení likvidity a rizik.

Pozměňovací návrh 39
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) datum, od kterého zúčtovací povinnost 
nabývá účinku.

b) datum, od kterého zúčtovací povinnost 
nabývá účinku, které nesmí být pozdější 
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než datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost, a období, kdy se na protistrany 
vztahuje zúčtovací povinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí provede ESMA 
veřejnou konzultaci a popřípadě 
konzultuje s příslušnými orgány třetích 
zemí.

Před přijetím rozhodnutí provede ESMA 
veřejnou konzultaci a dohodne se
s evropskými orgány nebo orgány třetích 
zemí příslušnými pro specifické obchodní 
trhy. Před přijetím rozhodnutí
o způsobilosti určité kategorie derivátů
k zúčtovací povinnosti dle článku 3 se 
přihlédne k jejich odbornému stanovisku. 

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ze způsobilosti k zúčtovací povinnosti dle 
odstavců 2 a 3 jsou vyňaty zejména tyto 
kategorie derivátů komoditních trhů
z důvodu jejich nevhodnosti ke 
standardizaci:
– dlouhodobé smlouvy o odběru
a dodávkách energie;
– dohody o odběru a dodávkách energie
s proměnlivým množstvím; 
– smlouvy o odběru a dodávkách energie 
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se závazkem typu „take or pay“;
– smlouvy s cenovou vazbou na nelikvidní 
indexy a indexy, které nejsou stanovovány 
denně.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V zájmu vytvoření jednotných 
podmínek uplatňování odstavců 3 a 3a 
může ESMA vypracovat návrh 
prováděcích technických norem pro 
určení, zda protistrany nebo smlouvy 
o OTC derivátech mohou představovat 
riziko pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému v Unii nebo jeho 
části.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout 
prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010*.
ESMA předloží Komisi tyto návrhy do 
30. června 2012.
* Pro Úřední věstník: vložte číslo nařízení 
obsaženého v dokumentu č. PE-CONS 
42/10.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Orgán ESMA z vlastního podnětu a po 
konzultaci s Evropským výborem pro 
systémová rizika (European Systemic Risk 
Board, dále jen „ESRB“) určí a oznámí 
Komisi kategorie derivátových smluv, 
které by měly být zahrnuty do jeho 
veřejného rejstříku, ale na které ještě žádná 
ústřední protistrana nezískala povolení.

5. Orgán ESMA z vlastního podnětu a po 
konzultaci s Evropským výborem pro 
systémová rizika (European Systemic Risk 
Board, dále jen „ESRB“) a po konzultaci
s evropskými orgány nebo orgány třetích 
zemí příslušnými pro specifické obchodní 
trhy určí a oznámí Komisi kategorie 
derivátových smluv, které by měly být 
zahrnuty do jeho veřejného rejstříku, ale na 
které ještě žádná ústřední protistrana 
nezískala povolení.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud registr obchodních údajů není 
schopen zaznamenat údaje o smlouvě 
o OTC derivátech, ohlásí finanční 
protistrany údaje o svých pozicích 
v uvedených smlouvách příslušnému 
orgánu určenému v souladu s článkem 48 
směrnice 2004/39/ES.

2. Pokud registr obchodních údajů není 
schopen zaznamenat údaje o smlouvě 
o OTC derivátech, ohlásí finanční 
protistrany údaje o svých smlouvách
o OTC derivátech příslušnému orgánu 
určenému v souladu s článkem 48 směrnice 
2004/39/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA vypracuje předlohu regulatorních 
technických norem a předloží ji Komisi do 

ESMA předloží tyto návrhy regulatorních 
technických norem Komisi po veřejné 
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30. června 2012. konzultaci do 30. června 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud nefinanční protistrana otevře 
pozice ve smlouvách o OTC derivátech, 
které překračují informační práh, jenž má 
být určen podle odst. 3 písm. a), oznámí to 
příslušnému orgánu určenému v souladu 
s článkem 48 směrnice 2004/39/ES 
a otevření uvedených pozic odůvodní.

vypouští se

Uvedená nefinanční protistrana podléhá 
ohlašovací povinnosti stanovené v čl. 6 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Zúčtovací práh představuje dostatečný základ pro stanovení vhodné zúčtovací politiky. 
Informační práh by trhům s OTC deriváty příliš neprospíval, a naopak by vytvářel další 
administrativní zátěž pro nefinanční instituce.

Pozměňovací návrh 47
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nefinanční protistrana otevře 
pozice ve smlouvách o OTC derivátech, 
které překračují zúčtovací práh, jenž má 
být určen podle odst. 3 písm. b), podléhá, 

2. Pokud nefinanční protistrana otevře čisté 
pozice a expozice ve smlouvách o OTC 
derivátech, které po dobu devadesáti po 
sobě jdoucích dnů překračují zúčtovací 
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pokud jde o všechny její způsobilé 
smlouvy o OTC derivátech, zúčtovací 
povinnosti stanovené v článku 3.

práh, jenž má být určen podle odst. 3 písm. 
b), podléhá, pokud jde o všechny její 
způsobilé smlouvy o OTC derivátech, 
zúčtovací povinnosti stanovené v článku 3 
a tuto skutečnost oznámí příslušnému 
orgánu určenému dle článku 48 směrnice 
2004/39/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zúčtovací povinnost by měla vznikat až poté, co je zúčtovací práh překračován po dobu 
devadesáti po sobě jdoucích dnů. To je nutné proto, aby ke vzniku zúčtovací povinnosti 
nevedlo krátkodobé překročení zúčtovacího prahu (např. v důsledku kolísání cen na trhu). 
Příslušná nefinanční protistrana by měla o překročení zúčtovacího prahu informovat 
příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 48
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nefinanční protistrana otevře 
pozice ve smlouvách o OTC derivátech, 
které překračují zúčtovací práh, jenž má 
být určen podle odst. 3 písm. b), podléhá, 
pokud jde o všechny její způsobilé 
smlouvy o OTC derivátech, zúčtovací 
povinnosti stanovené v článku 3.

2. Pokud nefinanční protistrana otevře 
pozice ve smlouvách o OTC derivátech, 
které překračují zúčtovací práh, jenž má 
být určen podle odst. 3 písm. b), podléhá, 
pokud jde o všechny její způsobilé 
smlouvy o OTC derivátech, které 
překračují zúčtovací práh a nemají 
přímou, objektivně měřitelnou souvislost
s obchodní činností podle odstavce 4, 
zúčtovací povinnosti stanovené v článku 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nefinanční protistrana otevře 
pozice ve smlouvách o OTC derivátech, 
které překračují zúčtovací práh, jenž má 
být určen podle odst. 3 písm. b), podléhá, 
pokud jde o všechny její způsobilé 
smlouvy o OTC derivátech, zúčtovací 
povinnosti stanovené v článku 3.

2. Pokud nefinanční protistrana otevře čisté
pozice a expozice ve smlouvách o OTC 
derivátech, které překračují zúčtovací práh, 
jenž má být určen podle odst. 3 písm. b), 
podléhá, pokud jde o všechny její 
způsobilé smlouvy o OTC derivátech,
které po devadesát po sobě jdoucích dnů 
překračují zúčtovací práh, zúčtovací 
povinnosti stanovené v článku 3.

Or. de

Odůvodnění

Je nepřiměřené, aby se při výpočtu pozic nebraly v potaz transakce, které mají přímou, 
objektivně měřitelnou souvislost s obchodní činností, ačkoli tyto transakce při překročení 
zúčtovacího prahu podléhají zúčtovací povinnosti.

Pozměňovací návrh 50
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nefinanční protistrana otevře 
pozice ve smlouvách o OTC derivátech,
které překračují zúčtovací práh, jenž má 
být určen podle odst. 3 písm. b), podléhá, 
pokud jde o všechny její způsobilé 
smlouvy o OTC derivátech, zúčtovací 
povinnosti stanovené v článku 3.

2. Pokud nefinanční protistrana otevře 
pozice ve smlouvách o OTC derivátech,
takže průměrná pozice po dobu devadesáti 
dnů překračuje zúčtovací práh, jenž má 
být určen podle odst. 3 písm. b), podléhá, 
pokud jde o všechny její způsobilé 
smlouvy o OTC derivátech, zúčtovací 
povinnosti stanovené v článku 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při výpočtu pozic uvedených v odstavci 
2 se neberou v úvahu smlouvy o OTC 
derivátech uzavřené nefinanční 
protistranou, které jsou v přímé, 
objektivně měřitelné souvislosti 
s obchodní činností uvedené protistrany 
nebo s financováním ze státní pokladny.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační práh; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jak by nefinanční protistrana rozhodla, že určitý OTC derivát je „v přímé, 
objektivně měřitelné souvislosti s obchodní činností“ tohoto subjektu. Měla by být provedena 
analýza ostatních transakcí s deriváty, na které se nevztahuje IAS 39. Tuto analýzu by měla 
společnost provádět sama a měla by podléhat certifikaci externího auditora. Pro zajištění co 
nejvyšší kvality a spolehlivosti těchto zpráv může být orgán dohledu oprávněn provádět 
namátkové kontroly a klást otázky, na které by společnost ze zákona musela poskytnout 
odpověď.
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Pozměňovací návrh 53
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kritéria, jimiž se určí, které smlouvy
o OTC derivátech mají přímou, objektivně 
měřitelnou souvislost s obchodní činností 
nefinanční protistrany.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kritéria pro určení, které smlouvy
o OTC derivátech mají přímou, objektivně 
měřitelnou souvislost s obchodní činností 
nefinanční protistrany.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria, podle nichž se určí, zda je 
smlouva o OTC derivátech v přímé, 
objektivně měřitelné souvislosti 
s obchodní činností. Regulatorní 
technické normy uvedené v prvním 
pododstavci zohledňují stávající předpisy 
a obecně uznávané normy a postupy 



AM\858999CS.doc 21/37 PE460.628v01-00

CS

v oblasti auditu.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jak by nefinanční protistrana rozhodla, že určitý OTC derivát je „v přímé, 
objektivně měřitelné souvislosti s obchodní činností“ tohoto subjektu. Měla by být provedena 
analýza ostatních transakcí s deriváty, na které se nevztahuje IAS 39. Tuto analýzu by měla 
společnost provádět sama a měla by podléhat certifikaci externího auditora. Pro zajištění co 
nejvyšší kvality a spolehlivosti těchto zpráv může být orgán dohledu oprávněn provádět 
namátkové kontroly a klást otázky, na které by společnost ze zákona musela poskytnout 
odpověď.

Pozměňovací návrh 56
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto regulační technické normy zahrnují 
již platné zákonné normy a obecně 
uznávané standardy a auditní postupy.

Or. de

Odůvodnění

Podniky by měly samy vypracovávat analýzy, které by byly přísnější než normy IAS 39. Tyto 
analýzy by měl certifikovat nezávislý externí auditor. Pro zajištění co nejvyšší kvality 
této analýzy by měl mít orgán dohledu právo provádět v podniku šetření a konzultovat s ním.

Pozměňovací návrh 57
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto regulační technické normy zahrnují 
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již platné zákony a obecně uznávané 
standardy a auditní postupy.

Or. de

Odůvodnění

Podniky by měly samy vypracovávat analýzy, které by byly přísnější než normy IAS 39. Tyto 
analýzy by měl certifikovat nezávislý externí auditor. Pro zajištění co nejvyšší kvality této 
analýzy by měl mít orgán dohledu právo provádět v podniku šetření a konzultovat s ním.

Pozměňovací návrh 58
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prahy jsou určeny s ohledem na 
systémový význam součtu čistých pozic
a expozic protistrany podle jednotlivých 
kategorií derivátů.

Tyto prahy jsou určeny s ohledem na 
systémový význam součtu čistých pozic
a expozic protistrany podle jednotlivých 
kategorií OTC derivátů. Systémový význam 
souhrnu všech čistých pozic a expozic 
OTC derivátů se stanoví na základě 
vhodných kvantitativních a kvalitativních 
kritérií pro jednotlivé kategorie. Přitom je 
třeba zohlednit zvláště úvěrové expozice
u smluv se systémově významnými 
finančními institucemi.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení by mělo obsahovat hlavní kritéria k určení prahových hodnot; tato otázka by neměla 
být ponechána pouze na ESMA. Zúčtovací povinnost je třeba chápat z hlediska stupně 
systémového rizika, které podstupují nefinanční instituce v souvislosti se smlouvami o OTC 
derivátech ve finančním systému EU.
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Pozměňovací návrh 59
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémový význam součtu čistých pozic 
a expozic OTC derivátů se posuzuje podle 
vhodných kvantitativních a kvalitativních 
kritérií pro jednotlivé kategorie OTC 
derivátů, týkajících se zejména expozice 
systémově významných finančních 
institucí úvěrovému riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při výpočtu pozic uvedených v odstavci 
2 se neberou v úvahu smlouvy o OTC 
derivátech uzavřené nefinanční 
protistranou v přímé souvislosti s obchodní 
činností uvedené protistrany, které jsou 
objektivně měřitelné.

4. Při výpočtu pozic uvedených v odstavci 
2 se neberou v úvahu smlouvy o OTC 
derivátech uzavřené nefinanční 
protistranou v přímé souvislosti s obchodní 
činností uvedené protistrany, které jsou 
objektivně měřitelné. Přímou, objektivně 
měřitelnou souvislost s činností této 
protistrany mají zejména transakce, které 
jsou určeny k zajištění obchodní činnosti 
nebo k její optimalizaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při výpočtu pozic uvedených v odstavci 
2 se neberou v úvahu smlouvy o OTC 
derivátech uzavřené nefinanční 
protistranou v přímé souvislosti s obchodní 
činností uvedené protistrany, které jsou 
objektivně měřitelné.

4. Při výpočtu pozic uvedených v tomto 
článku se neberou v úvahu smlouvy 
o OTC derivátech uzavřené nefinanční 
protistranou v přímé, objektivně měřitelné
souvislosti s obchodní činností uvedené 
protistrany, mateřského podniku nebo 
dceřiného podniku této protistrany nebo 
jiného dceřiného podniku téhož 
mateřského podniku.

Or. en

Odůvodnění

Nefinanční subjekty často používají k zmínění skupinových rizik jediný subjekt. Proto by mělo 
být možné převádět komerční riziko v rámci skupiny, aniž by tím vznikala ohlašovací 
a zúčtovací povinnost. V mnoha případech mohou platit právní požadavky, které určují, jaké 
skupinové společnosti mohou využívat externí protistrany ke zmírňování rizika. Výjimky pro 
vnitroskupinové transakce jsou rovněž uznávány v hlavních právních předpisech o finančních 
trzích (např. směrnice o trzích finančních nástrojů).

Pozměňovací návrh 62
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při výpočtu pozic uvedených v odstavci
2 se neberou v úvahu smlouvy o OTC 
derivátech uzavřené nefinanční 
protistranou v přímé souvislosti s obchodní
činností uvedené protistrany, které jsou 
objektivně měřitelné.

4. Při výpočtu pozic uvedených v odstavci 
2 se neberou v úvahu smlouvy o OTC 
derivátech uzavřené nefinanční 
protistranou v přímé, objektivně měřitelné
souvislosti s omezováním tržního 
a úvěrového rizika, kterému je obchodní
činnost uvedené protistrany vystavena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zúčtovací povinnost uvedená v čl. 3 
odst. 1 se nevztahuje na smlouvy o OTC 
derivátech, které tato nefinanční 
protistrana uzavřela před datem, kdy se na 
tuto nefinanční protistranu začala 
vztahovat tato zúčtovací povinnost.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by nefinanční protistrana měla okamžitě po překročení zúčtovacího prahu zúčtovávat 
všechny své platné smlouvy o OTC derivátech, vznikala by tak zúčtovací povinnost pro vůbec 
všechny společnosti. To by vedlo ke „clearingovému šoku“ – nefinanční protistrana by 
musela naráz zúčtovávat celé své portfolio OTC derivátů. Vznikalo by tak značné riziko 
s hotovostní likviditou.

Pozměňovací návrh 64
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Zúčtovací povinnost trvá do té doby, 
dokud čisté pozice a expozice nefinanční 
protistrany ve smlouvách o OTC 
derivátech překračují zúčtovací práh, 
a končí v okamžiku, kdy tyto čisté pozice 
a expozice klesnou pod zúčtovací práh.

Or. en

Odůvodnění

Z textu nařízení není zjevné, jak bude zúčtování pojímáno. Nefinanční protistrana by měla být 
vždy vyňata ze zúčtovací povinnosti, pokud její pozice v smlouvách o OTC derivátech jsou pod 
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zúčtovacím prahem nebo pod něj klesnou. Jinak bude existovat diskriminace mezi 
nefinančními protistranami, které nepřekračují zúčtovací práh, a nefinančními protistranami, 
které pod něj klesnou.

Pozměňovací návrh 65
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční protistrany nebo nefinanční 
protistrany uvedené v čl. 7 odst. 2, které 
uzavřou smlouvu o OTC derivátech, již 
nezúčtuje ústřední protistrana, zajistí, aby 
byly zavedeny vhodné postupy a systémy 
pro měření, sledování a snižování 
operačního a úvěrového rizika, alespoň
včetně:

1. Finanční protistrany nebo nefinanční 
protistrany uvedené v čl. 7 odst. 2, které 
uzavřou smlouvu o OTC derivátech, již 
nezúčtuje ústřední protistrana, zajistí, aby 
byly zavedeny vhodné postupy a systémy 
pro měření, sledování a snižování 
operačního a úvěrového rizika, zejména
včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) je hodnota smluv, 
které dosud nebyly vypořádány, každý den 
oceňována podle tržní hodnoty a postupy 
řízení rizik vyžadují včasnou, přesnou
a vhodně oddělenou výměnu kolaterálu 
nebo vhodný a přiměřený podíl na 
základním kapitálu.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 67
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti uvedené v písmenech a) a b) se 
vztahují pouze na nefinanční instituce, 
které podléhají zúčtovací povinnosti podle 
čl. 7 odst. 2, a to pouze od okamžiku 
vzniku zúčtovací povinnosti.

Or. de

Odůvodnění

Pokud by technikám snižování rizika podle článku 8 podléhaly také nefinanční instituce, 
ačkoli nepodléhají zúčtovací povinnosti, obrátil by se princip výjimky z účtovací povinnosti 
pro nefinanční instituce ve svůj přímý opak.

Pozměňovací návrh 68
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na Komisi jsou přeneseny pravomoci 
přijímat regulatorní technické normy, 
které specifikují maximální časovou 
prodlevu mezi uzavřením smlouvy o OTC 
derivátech a potvrzením uvedeným v odst. 
1 písm. a).

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulatorní technické normy uvedené
v prvním pododstavci jsou přijaty
v souladu s články [7 až 7d] nařízení 
…/… [nařízení o ESMA].

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA předloží předlohy uvedených 
regulatorních technických norem Komisi 
nejpozději do 30. června 2012.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na Komisi jsou přeneseny pravomoci 
přijímat regulatorní technické normy, 
které specifikují systémy a úroveň 
kolaterálu a základního kapitálu 
požadovanou za účelem splnění odst. 1 
písm. b) a odst. 1 druhého pododstavce.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 72
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na právní povaze protistrany 
jsou regulatorní technické normy uvedené
v prvním pododstavci přijaty v souladu
s články [7 až 7d] nařízení EU …/… 
[EBA], články [7 až 7d] nařízení EU 
…/… [ESMA], nebo články [7 až 7d] 
nařízení EU …/… [EIOPA].

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EBA, ESMA a EIOPA společně předloží 
společnou předlohu uvedených 
regulatorních technických norem Komisi 
do 30. června 2012.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení pravidel podle této 
hlavy a přijmou veškerá opatření, aby 
zajistily jejich uplatňování. Uvedené 

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce za porušení pravidel podle této 
hlavy a přijmou veškerá opatření, aby 
zajistily jejich uplatňování. Uvedené 
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sankce zahrnují alespoň správní pokuty. 
Tyto sankce musejí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

sankce zahrnují alespoň správní pokuty. 
Tyto sankce musejí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Při stanovování a úpravách 
pravidel pro sankce členské státy 
konzultují s ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zodpovědné za dohled nad 
finančními a popřípadě nefinančními 
protistranami zveřejnily každou sankci 
uloženou za porušení článků 3 až 8, pokud 
by zveřejnění vážně neohrozilo finanční 
trhy nebo nezpůsobilo zúčastněným 
stranám neúměrnou škodu.

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zodpovědné za dohled nad 
finančními a popřípadě nefinančními 
protistranami zveřejnily každou sankci 
uloženou za porušení článků 3 až 8, pokud 
by zveřejnění vážně neohrozilo finanční 
trhy nebo nezpůsobilo zúčastněným 
stranám neúměrnou škodu. Členské státy 
pravidelně zveřejňují zprávy hodnotící 
účinnost svých pravidel pro sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zajistí, aby příslušné 
orgány měly dohlížecí a vyšetřovací 
pravomoci, které jsou nezbytné pro výkon 
jejich funkcí.

2. Každý členský stát zajistí, aby příslušné 
orgány měly zdroje a dohlížecí 
a vyšetřovací pravomoci, které jsou 
nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán nebo jakýkoli jiný orgán 
bez zbytečného odkladu informuje orgán 
ESMA, kolegium a jiné příslušné orgány 
o naléhavé situaci spojené s ústřední 
protistranou, včetně vývoje na finančních 
trzích, která může mít nepříznivý účinek na 
tržní likviditu a stabilitu finančního 
systému v jakémkoli členském státě, kde je 
ústřední protistrana nebo jeden z jejích 
zúčtujících členů usazen.

Příslušný orgán nebo jakýkoli jiný orgán 
bez zbytečného odkladu informuje orgán 
ESMA, kolegium a jiné příslušné orgány 
o hrozící nebo nastalé naléhavé situaci 
spojené s ústřední protistranou, včetně 
vývoje na finančních trzích, která může mít 
nepříznivý účinek na tržní likviditu 
a stabilitu finančního systému v jakémkoli 
členském státě, kde je ústřední protistrana 
nebo jeden z jejích zúčtujících členů 
usazen.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ústřední protistrana přijme ke krytí 
svých expozic vůči svým zúčtujícím 
členům pouze vysoce likvidní kolaterál 
s minimálním úvěrovým a tržním rizikem.
Uplatní adekvátní snížení hodnoty aktiv, 
které zohledňuje potenciál poklesu hodnoty 
v intervalu mezi jejich posledním 
přeceněním a okamžikem, kdy je lze 
přiměřeně považovat za zlikvidovaná.
Vezme v úvahu riziko likvidity po selhání 
účastníka trhu a riziko koncentrace 
některých aktiv, které může vést ke 
stanovení přijatelného kolaterálu 
a příslušného snížení hodnoty.

1. Ústřední protistrana přijme ke krytí 
svých expozic vůči svým zúčtujícím 
členům pouze vysoce likvidní kolaterál 
s minimálním úvěrovým a tržním rizikem.
Pokud o nefinanční protistrany, mohou 
být jako kolaterál ve vhodných případech 
přijímány bankovní záruky nebo 
ekvivalentní aktiva. Ústřední protistrana
uplatní adekvátní snížení hodnoty aktiv, 
které zohledňuje potenciál poklesu hodnoty 
v intervalu mezi jejich posledním 
přeceněním a okamžikem, kdy je lze 
přiměřeně považovat za zlikvidovaná.
Vezme v úvahu riziko likvidity po selhání 
účastníka trhu a riziko koncentrace 
některých aktiv, které může vést ke 
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stanovení přijatelného kolaterálu 
a příslušného snížení hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Hlava V – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava V vypouští se
Dohody o interoperabilitě

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek 48 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 48 vypouští se

Dohody o interoperabilitě
1. Ústřední protistrana může s jinou 
ústřední protistranou uzavřít dohodu 
o interoperabilitě, jsou-li splněny 
požadavky podle článků 49 a 50.
2. Při uzavírání dohody o interoperabilitě 
s jinou ústřední protistranou za účelem 
poskytování služeb konkrétnímu 
obchodnímu místu má ústřední 
protistrana nediskriminační přístup 
k údajům, které potřebuje k výkonu svých 
funkcí v souvislosti s uvedeným 
konkrétním obchodním místem, a 
k příslušnému systému vypořádání.
3. Uzavření dohody o interoperabilitě 
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nebo přístup k údajům či systému 
vypořádání uvedený v odstavcích 1 a 2 je 
přímo či nepřímo omezen pouze kontrolou 
jakýchkoli rizik, která z uvedené dohody 
nebo přístupu pramení.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek 49 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 vypouští se

Řízení rizik

1. Ústřední protistrany, které uzavřou 
dohodu o interoperabilitě:
a) zavedou adekvátní politiky, postupy 
a systémy, aby dokázaly účinně rozpoznat, 
sledovat a řídit další rizika, která vyplývají 
z dohody, a dokázaly tak včas plnit své 
povinnosti;
b) se dohodnou na svých příslušných 
právech a povinnostech, včetně 
použitelného práva, kterým se jejich 
vztahy řídí;
c) označí, sledují a účinně řídí úvěrová 
rizika a rizika likvidity, aby se selhání 
zúčtujícího člena jedné ústřední 
protistrany nedotklo interoperabilní 
ústřední protistrany;
d) označí, sledují a řeší potenciální 
vzájemné závislosti a vzájemné vztahy, 
které vznikají dohodou o interoperabilitě 
a které mohou mít vliv na úvěrová rizika 
a rizika likvidity spojená s koncentracemi 
zúčtujících členů a se sdruženými 
finančními zdroji.
Pro účely písmene b) použijí ústřední 
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protistrany v příslušných případech tatáž 
pravidla, která se týkají okamžiku vstupu 
převodního příkazu do jejich příslušných 
systémů a okamžiku neodvolatelnosti, 
jaká jsou stanovena ve směrnici 98/26/ES.
Pro účely písmene c) podmínky dohody 
uvádějí proces pro řízení následků 
selhání, pokud jedna z ústředních 
protistran, se kterou byla dohoda 
o interoperabilitě uzavřena, selže.
Pro účely písmene d) mají ústřední 
protistrany spolehlivé kontroly nad 
poskytováním kolaterálu složeného 
zúčtujícími členy podle dohody jako další 
zástavy, povolí-li to jejich příslušné 
orgány. Dohoda uvádí, jak byla tato rizika 
vyřešena s ohledem na dostatečné krytí 
a na nutnost omezit nákazu.
2. Liší-li se modely řízení rizik používané 
ústředními protistranami ke krytí jejich 
expozic vůči jejich zúčtujícím členům 
i jejich vzájemných expozic, ústřední 
protistrany uvedené rozdíly označí, 
posoudí rizika, která z nich mohou 
vyplývat, a přijmou opatření, včetně 
zajištění dalších finančních zdrojů, jež 
omezí jejich dopad na dohodu 
o interoperabilitě i jejich potenciální 
následky z hlediska rizik nákazy, a zajistí, 
aby tyto rozdíly neměly vliv na schopnost 
každé ústřední protistrany řídit následky 
selhání zúčtujícího člena.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek 50 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50 vypouští se
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Schválení dohody o interoperabilitě
1. Dohoda o interoperabilitě podléhá 
předchozímu schválení příslušných 
orgánů zúčastněných ústředních 
protistran. Použije se postup podle článku 
13.
2. Příslušné orgány dohodu 
o interoperabilitě schválí, pouze pokud 
jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 49, technické podmínky pro 
zúčtování transakcí podle podmínek 
dohody umožňují hladké a řádné 
fungování finančních trhů a uvedená 
dohoda nepodrývá účinnost dohledu.
3. Pokud příslušný orgán zastává názor, 
že požadavku stanovené v odstavci 2 
nejsou splněny, poskytne ostatním 
příslušným orgánům a zapojeným 
ústředním protistranám písemná 
vysvětlení týkající jeho úvah ohledně 
rizika Kromě toho vyrozumí Evropský 
úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA), 
který vydá stanovisko ohledně skutečné 
platnosti těchto úvah ohledně rizika 
jakožto důvodu pro zamítnutí ujednání 
o interoperabilitě. Stanovisko ESMA se 
zpřístupní všem zapojeným ústředním 
protistranám. Pokud se posouzení ESMA 
odlišuje od posouzení dotyčného 
příslušného orgánu, přezkoumá tento 
orgán svůj postoj s přihlédnutím ke 
stanovisku ESMA...
4. Do 30. června 2012 ESMA vydá pokyny 
nebo doporučení s cílem stanovit 
konzistentní, efektivní a účinné 
posuzování dohod o interoperabilitě 
v souladu s postupem stanoveným 
v článku 8 nařízení …/… [nařízení 
o ESMA].

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Registr obchodních údajů zveřejní
celkové pozice pro jednotlivé kategorie 
derivátů na základě smluv, které mu byly 
ohlášeny.

1. Registr obchodních údajů pravidelně 
a snadno přístupnou formou zveřejňuje
celkové pozice pro jednotlivé kategorie 
derivátů na základě smluv, které mu byly 
ohlášeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do téhož data Komise ve spolupráci 
s orgánem ESMA a příslušnými 
odvětvovými orgány posoudí systémový 
význam transakcí nefinančních podniků 
s OTC deriváty.

Do téhož data Komise ve spolupráci 
s orgánem ESMA a příslušnými 
odvětvovými orgány posoudí systémový 
význam transakcí nefinančních podniků 
s OTC deriváty a předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě, spolu 
s případnými návrhy týkajícími se 
vhodnosti zachování zúčtovací povinnosti 
podle článku 7 pro nefinanční podniky 
nebo změn této povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení dopadu tohoto nařízení, které provedla Evropská komise, se nezabývalo tím, zda 
nefinanční sektory nebo transakce nefinančních společností s OTC deriváty vytvářejí 
systémová rizika pro širší finanční systém a zda je tedy odůvodněné, aby v případě překročení 
zúčtovacího prahu vznikala u OTC derivátů zúčtovací povinnost. Evropská komise proto musí 
zdůvodnit, proč mají mít nefinanční podniky v případě překročení zúčtovacího prahu u OTC 
derivátů zúčtovací povinnost.
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