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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V době po krizi je velmi důležité rozšiřovat regulaci finančních nástrojů a koordinaci 
s významnými mezinárodními partnery. EU se právem soustřeďuje na posílení stability 
a transparentnosti na finančních trzích.

Současně bychom si však měli uvědomit, že finanční nástroje a finanční trhy jsou často 
využívány společnostmi, které nejsou činné ve finančním sektoru. Velmi často se jedná 
o společnosti působící na trzích s komoditami a v odvětví energetiky, kde jsou tyto nástroje 
spojené s příslušnými komoditami. Další společnosti používají finanční nástroje k zajištění 
rizika nebo k jiným účelům finanční správy podniku.

Jakákoli regulace by se měla uplatňovat v pečlivě zvážené míře. Zatímco nedostatečná 
regulace vytváří na trhu rizika, nadměrná regulace zvyšuje náklady a v některých případech 
i ceny pro koncové uživatele. V případě některých potravinářských komodit a energetických 
produktů by se jednalo o nežádoucí efekt. Větší regulace by také některým menším podnikům 
na trhu znemožnila kvůli dodatečným nákladům obstát v konkurenci. Navíc, jsou-li finanční 
nástroje kryty příslušnými komoditami, je systémové riziko minimální.

Vzhledem k tomu, že je třeba se soustředit na snížení systémového rizika, jež mohou vytvářet 
deriváty obchodovatelné na mimoburzovních trzích (OTC deriváty), na minimum, zpravodaj 
navrhuje doladit ustanovení, která se vztahují na nefinanční společnosti, s cílem zajistit 
náležitou regulaci jejich obchodů s OTC deriváty a zmírnit administrativní zátěž regulačních 
orgánů a podnikového sektoru.

Předložené pozměňovací návrhy:

• upřesňují některé definice;

• zjednodušují některé postupy;

• pomáhají předcházet „clearingovým šokům“ a dalšímu nepřiměřenému zatížení 
podniků;

• navrhují zrušit informační práh, neboť dostatečnou jistotu poskytuje zúčtovací práh;

• zavádějí jednotnější a transparentnější kritéria pro přijímání regulačních rozhodnutí;

• vyjasňují postupy tím, že určují, které kategorie OTC derivátů a protistran jsou či 
nejsou způsobilé ke zúčtování.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tam, kde je to vhodné, by se pravidla 
použitelná na finanční protistrany měla 
také používat na nefinanční protistrany.
Uznává se, že nefinanční protistrany 
využívají OTC smlouvy, aby se kryly proti 
obchodním rizikům přímo spojeným 
s jejich obchodními činnostmi. Při 
určování toho, zda by nefinanční 
protistrana měla podléhat zúčtovací 
povinnosti, by tedy měl být brán ohled na 
účel, ke kterému uvedená nefinanční 
protistrana OTC deriváty používá, a na 
rozsah její angažovanosti v uvedených 
nástrojích. Při stanovování prahu pro 
zúčtovací povinnost by orgán ESMA měl 
konzultovat se všemi příslušnými orgány, 
jako například s regulačními orgány 
zodpovědnými za komoditní trhy, aby se 
zajistilo plné zohlednění zvláštností těchto 
odvětví. Do 31. prosince 2013 nadto 
Komise posoudí systémový význam 
transakcí nefinančních podniků s OTC 
deriváty v různých odvětvích, včetně 
odvětví energetiky.

(16) Tam, kde je to vhodné, by se pravidla 
použitelná na finanční protistrany měla 
také používat na nefinanční protistrany.
Uznává se, že nefinanční protistrany 
využívají OTC smlouvy, aby se kryly proti 
obchodním rizikům přímo spojeným 
s jejich obchodními činnostmi. Při 
určování toho, zda by nefinanční 
protistrana měla podléhat zúčtovací 
povinnosti, by tedy měl být brán ohled na 
účel, ke kterému uvedená nefinanční 
protistrana OTC deriváty používá, a na 
rozsah její angažovanosti v uvedených 
nástrojích. Při stanovování prahu pro 
zúčtovací povinnost by orgán ESA (ESMA)
měl konzultovat se všemi příslušnými 
orgány a zúčastněnými stranami, jako 
například s regulačními orgány 
zodpovědnými za komoditní trhy a za 
odvětví energetiky, aby se zajistilo plné 
zohlednění zvláštností těchto odvětví. Do 
31. prosince 2013 nadto Komise posoudí 
systémový význam transakcí nefinančních 
podniků s OTC deriváty v různých 
odvětvích, včetně odvětví energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „Kategorií derivátů“ se rozumí řada 
smluv o OTC derivátech, které sdílejí 
společné základní vlastnosti.

(4) „Kategorií derivátů“ se rozumí řada 
smluv o derivátech, které sdílejí společné 
základní vlastnosti.



PA\855915CS.doc 5/13 PE456.881v03-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „OTC (over-the-counter) deriváty“ se 
rozumí derivátové smlouvy, k jejichž 
realizaci nedochází na regulovaném trhu 
vymezeném čl. 4 odst. 1 bodem 14 
směrnice 2004/39/ES.

(5) „OTC (over-the-counter) deriváty“ se 
rozumí derivátové smlouvy, k jejichž 
realizaci nedochází na regulovaném trhu 
vymezeném čl. 4 odst. 1 bodem 14 
směrnice 2004/39/ES nebo na trhu ve třetí 
zemi, který se považuje za rovnocenný 
regulovanému trhu v souladu s čl. 19 odst. 
6 této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „Finanční protistranou“ se rozumí
investiční podniky stanovené ve směrnici
2004/39/ES, úvěrové instituce vymezené 
ve směrnici 2006/48/ES, pojišťovny 
vymezené ve směrnici 73/239/EHS, životní 
pojišťovny vymezené ve směrnici
2002/83/ES, zajišťovny vymezené ve 
směrnici 2005/68/ES, subjekty
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) vymezené ve 
směrnici 2009/65/ES, instituce
zaměstnaneckého penzijního pojištění
vymezené ve směrnici 2003/41/ES
a správci alternativních investičních fondů
vymezení ve směrnici 2010/…/EU.

(6) „Finanční protistranou“ se rozumí
podnik usazený v Unii, který je 
investičním podnikem povoleným podle 
směrnice 2004/39/ES, úvěrovou institucí 
povolenou podle směrnice 2006/48/ES,
pojišťovnou povolenou podle směrnice
73/239/EHS, pojišťovnou povolenou podle 
směrnice 2002/83/ES, zajišťovnou 
povolenou podle směrnice 2005/68/ES,
subjektem kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
povoleným podle směrnice 2009/65/ES,
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, na nějž se vztahují požadavky 
směrnice 2003/41/ES, nebo alternativním 
investičním fondem, pokud se jedná 
o unijní alternativní investiční fond 
spravovaný unijním správcem
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alternativních investičních fondů ve smyslu 
směrnice 2010/…/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud byla ústřední protistrana 
usazená v třetí zemi uznána podle článku 
23 orgánem ESA (ESMA), příslušný 
orgán dohledu třetí země v souladu 
s ujednáními o spolupráci podle čl. 23 
odst. 4 oznámí orgánu ESA (ESMA), pro 
které kategorie derivátových smluv bylo 
této ústřední protistraně uděleno právo 
poskytovat zúčtovací služby zúčtujícím
členům nebo klientům usazeným v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poté, co ESMA obdrží oznámení
a žádost uvedenou v odstavci 1, zašle 
dožadujícímu příslušnému orgánu do šesti 
měsíců rozhodnutí, které uvádí:

2. Poté, co orgán ESA (ESMA) obdrží 
oznámení uvedené v odstavci 1 
a informace uvedené v odstavci 1a, 
rozhodne do šesti měsíců:

a) zda je uvedená kategorie derivátů 
způsobilá k zúčtovací povinnosti podle 
článku 3;

a) zda je uvedená kategorie derivátů 
způsobilá k zúčtovací povinnosti podle 
článku 3;

b) datum, od kterého zúčtovací povinnost
nabývá účinku.

b) o datech, od kterých nabývá zúčtovací 
povinnost účinku, včetně časového rámce, 
v němž se na protistrany nebo kategorie 
protistran začne zúčtovací povinnost 
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vztahovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ESMA založí své rozhodnutí na těchto 
kritériích:

3. Orgán ESA (ESMA) založí své 
rozhodnutí podle odst. 2 písm. a) na těchto 
kritériích:

a) Snížení systémového rizika ve 
finančním systému;

a) snížení systémového rizika ve finančním 
systému;

aa) dopad na úroveň úvěrového rizika 
protistrany na trhu v rámci příslušné 
kategorie derivátů a mezi kategoriemi 
derivátů, který je výsledkem uplatnění 
povinnosti u příslušné kategorie 
derivátových smluv;

b) likvidita smluv; b) objem a likvidita příslušné kategorie 
derivátových smluv;

c) dostupnost informací o ocenění; c) dostupnost informací o ocenění 
v příslušné kategorii derivátových smluv;

d) schopnost ústřední protistrany zvládnout 
objem smluv;

d) schopnost ústřední protistrany nabízet 
produkty, které respektují potřeby všech, 
tedy i menších účastníků trhu, jako jsou 
malé a střední podniky;

e) úroveň ochrany klientů poskytovaná
ústřední protistranou.

e) zda je v příslušné kategorii 
derivátových smluv schopna poskytovat 
zúčtovací služby více než jedna ústřední
protistrana;

ea) náklady na zúčtování pro účastníky 
trhu, zejména v případě nefinančních 
protistran, a pro celé hospodářství;
eb) charakteristické vlastnosti 
podkladových fyzických produktů.

Před přijetím rozhodnutí provede ESMA 
veřejnou konzultaci a popřípadě konzultuje

Před přijetím rozhodnutí provede orgán 
ESA (ESMA) veřejnou konzultaci 
a popřípadě konzultuje s orgány dohledu
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s příslušnými orgány třetích zemí. třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESA (ESMA) založí své 
rozhodnutí podle odst. 2 písm. b) na těchto 
kritériích:
a) předpokládaný objem příslušné 
kategorie derivátových smluv;
b) schopnost příslušných ústředních 
protistran zpracovat předpokládaný objem 
a řídit riziko plynoucí ze zúčtování 
příslušných kategorií derivátových smluv;
c) druh a počet protistran aktivních 
a pravděpodobně aktivních na trhu, 
pokud jde o příslušnou kategorii 
derivátových smluv;
d) doba, kterou protistrana podléhající 
zúčtovací povinnosti potřebuje k zavedení 
mechanismů k zúčtování svých 
derivátových smluv prostřednictvím 
ústřední protistrany;
e) schopnost řízení rizik a právní 
a operační schopnost protistran, které 
jsou aktivní na trhu, pokud jde 
o příslušnou kategorii derivátových smluv 
a na které by se vztahovala zúčtovací 
povinnost podle článku 3;
f) propojenost příslušné kategorie 
derivátových smluv na finančních trzích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA vypracuje předlohu regulatorních 
technických norem a předloží ji Komisi do 
30. června 2012.

Orgán ESA (ESMA) vypracuje předlohu 
regulatorních technických norem a po 
veřejné konzultaci ji předloží Komisi do 
30. června 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA po konzultaci s Evropským 
výborem pro systémová rizika (ESRB)
a jinými příslušnými orgány předloží 
předlohy uvedených regulatorních norem 
Komisi nejpozději do 30. června 2012.

Orgán ESA (ESMA) po konzultaci 
s Evropským výborem pro systémová 
rizika (ESRB) a jinými příslušnými orgány
a po veřejné konzultaci předloží předlohy 
uvedených regulatorních norem Komisi 
nejpozději do 30. června 2012.
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Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zúčtovací povinnost trvá do té doby, 
dokud čisté pozice a expozice ve 
smlouvách o OTC derivátech nefinanční 
protistrany překračují zúčtovací práh, 
a končí v okamžiku, kdy se tyto čisté 
pozice a expozice dostanou pod zúčtovací 
práh.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise po konzultaci s orgánem ESMA, 5. Komise po konzultaci s orgánem ESA 
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výborem ESRB a dalšími příslušnými 
orgány prahy stanovené v odstavci 3 
pravidelně přezkoumává a v případě 
potřeby pozměňuje.

(ESMA), výborem ESRB a dalšími 
příslušnými orgány práh stanovený
v odstavci 3 pravidelně přezkoumává
a v případě potřeby jej v souladu s tímto 
odstavcem pozměňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je-li to možné, elektronických 
prostředků, které zajistí včasné potvrzení 
podmínek smlouvy o OTC derivátech;

a) pokud to není v rozporu s osvědčenými 
postupy útvaru vypořádání obchodů (back 
office) na konkrétním trhu se smlouvami 
nebo pokud to konkrétní nefinanční 
protistranu příliš nezatěžuje, 
elektronických prostředků, které zajistí 
včasné potvrzení podmínek smlouvy 
o OTC derivátech;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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.

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, jež 
probíhá v souladu s obvyklými postupy na 
trhu, nebo, jedná-li se o finanční 
protistrany, vhodný a přiměřený podíl na 
základním kapitálu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti podle písmen a) a b) prvního 
pododstavce se nevztahují na smlouvy 
o OTC derivátech, které nefinanční 
protistrana uzavřela před datem, k němuž 
tato nefinanční protistrana začala 
podléhat zúčtovací povinnosti podle čl. 7 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Po veřejné konzultaci předloží orgán ESA
(ESMA) předlohu uvedených regulatorních 
technických norem Komisi, a to do 30. 
června 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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.

Po veřejné konzultaci orgány ESA (EBA),
ESA (ESMA) a ESA (EIOPA) společně 
předloží společnou předlohu uvedených 
regulatorních technických norem Komisi, 
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a to do 30. června 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en


