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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích 
zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční 
hodnoty
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0337),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0209/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, 
pokud jde o vynětí některých referenčních 
hodnot směnných kurzů třetích zemí a 
stanovení náhradních referenčních hodnot 

kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, 
pokud jde o vynětí některých referenčních 
hodnot směnných kurzů třetích zemí a 
stanovení náhradních referenčních hodnot 
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za některé ukončované referenční hodnoty za některé ukončované referenční hodnoty, 
a kterým se mění nařízení (EU) č. 
648/2012

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Právní východisko 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropské 
centrální banky,

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Orgán pro dohled nad chováním 
ve finančním odvětví Spojeného království 
(FCA) oznámil, že do konce roku 2021 
přestane podporovat poskytování sazby 
LIBOR (London Interbank Offered Rate), 
která je jednou z nejdůležitějších 
referenčních hodnot týkajících se 
úrokových sazeb. Od ukončení 
přechodného období pro vystoupení 
Spojeného království z Unie dne 
31. prosince 2021 nebude již sazba 
LIBOR uznávána jako referenční 
hodnota s kritickým významem. Ukončení 
poskytování sazby LIBOR nicméně může 
mít nepříznivé dopady, které způsobí 
značné narušení fungování finančních trhů 
v Unii. V Unii existuje množství smluv v 
oblasti dluhů, úvěrů, termínovaných vkladů 
a derivátů, které na sazbu LIBOR odkazují, 
nedosáhnou splatnosti do 31. prosince 
2021 a postrádají robustní záložní smluvní 
ustanovení, jež by je zabezpečilo pro 
případ ukončení sazby LIBOR. Mnoho z 
těchto smluv nelze do 31. prosince 2021 

(4) Po vystoupení Spojeného 
království z Evropské unie se přestane 
sazba LIBOR (London Interbank Offered 
Rate) považovat za referenční hodnotu s 
kritickým významem, a to s platností od 
konce přechodného období dne 31. 
prosince 2020, vzhledem k tomu, že orgán 
pro dohled nad chováním ve finančním 
odvětví Spojeného království (FCA) 
oznámil, že do konce přechodného režimu 
dne 31. prosince 2021 přestane 
podporovat tvorbu sazby LIBOR, která je 
jednou z nejdůležitějších referenčních 
hodnot týkajících se úrokových sazeb. 
Ukončení poskytování sazby LIBOR 
nicméně může mít nepříznivé dopady, 
které způsobí značné narušení fungování 
finančních trhů v Unii. V Unii existuje 
množství smluv v oblasti dluhů, úvěrů, 
termínovaných vkladů a derivátů, které na 
sazbu LIBOR odkazují, nedosáhnou 
splatnosti do 31. prosince 2021 a postrádají 
robustní záložní smluvní ustanovení, jež by 
je zabezpečilo pro případ ukončení sazby 
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znovu sjednat tak, aby záložní smluvní 
ustanovení zahrnovaly. Ukončení 
poskytování sazby LIBOR tak může 
vyústit v závažné narušení fungování 
finančních trhů v Unii.

LIBOR. Mnoho z těchto smluv nelze do 
31. prosince 2021 znovu sjednat tak, aby 
záložní smluvní ustanovení zahrnovaly. 
Ukončení poskytování sazby LIBOR tak 
může vyústit v závažné narušení fungování 
finančních trhů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Použití náhradní hodnoty by mělo 
být povoleno jen u smluv, které nebyly 
před datem ukončení poskytování příslušné 
referenční hodnoty znovu sjednány. Použití 
náhradní referenční hodnoty stanovené 
Komisí by se tedy mělo omezovat na 
smlouvy, které byly v době, kdy vstoupil v 
platnost prováděcí akt stanovující náhradní 
referenčních hodnotu, dohlíženými 
osobami již uzavřeny. Navíc by vzhledem 
ke skutečnosti, že prováděcí akt je zaměřen 
na zajištění kontinuity smlouvy, nemělo 
stanovení náhradní referenční hodnoty mít 
dopad na smlouvy, které již vhodné záložní 
smluvní ustanovení obsahují.

(9) Použití náhradní hodnoty by mělo 
být povoleno jen u smluv, které nebyly 
před datem ukončení poskytování příslušné 
referenční hodnoty znovu sjednány. Použití 
náhradní referenční hodnoty stanovené 
Komisí by se tedy mělo omezovat na 
smlouvy, které byly v době, kdy vstoupil v 
platnost prováděcí akt stanovující náhradní 
referenční hodnotu, dohlíženými osobami 
již uzavřeny. Navíc by vzhledem ke 
skutečnosti, že prováděcí akt je zaměřen na 
zajištění kontinuity smlouvy, nemělo 
stanovení náhradní referenční hodnoty mít 
dopad na smlouvy, které již záložní 
smluvní ustanovení obsahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by při výkonu svých 
prováděcích pravomocí ke stanovení 
náhradní referenční hodnoty měla 
přihlédnout k doporučením, která vydají 
pracovní skupiny soukromého sektoru 
působící pod záštitou centrální banky 
odpovídající za měnu, v níž jsou úrokové 
sazby náhradní referenční hodnoty 

(10) Komise by při výkonu svých 
prováděcích pravomocí ke stanovení 
náhradní referenční hodnoty měla 
přihlédnout k doporučením, která vydají 
pracovní skupiny soukromého sektoru 
působící pod záštitou veřejných orgánů 
dané měny, v níž jsou úrokové sazby 
náhradní referenční hodnoty 
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denominovány, pokud jde o náhradní sazby 
užívané ve stávajících finančních 
nástrojích a smlouvách odkazujících na 
ukončovanou referenční hodnotu. Tato 
doporučení by měla vycházet z rozsáhlých 
veřejných konzultací a odborných znalostí 
a být výsledkem dohody uživatelů 
referenční hodnoty o nejvhodnější náhradní 
sazbě za ukončovanou referenční hodnotu 
týkající se úrokových sazeb.

denominovány, pokud jde o náhradní sazby 
užívané ve stávajících finančních 
nástrojích a smlouvách odkazujících na 
ukončovanou referenční hodnotu. Tato 
doporučení by měla vycházet z rozsáhlých 
veřejných konzultací a odborných znalostí 
a být výsledkem dohody uživatelů 
referenční hodnoty o nejvhodnější náhradní 
sazbě za ukončovanou referenční hodnotu 
týkající se úrokových sazeb. Kromě toho 
se v plném rozsahu jedná o doporučení 
těchto pracovních skupin soukromého 
sektoru a veřejné orgány, pod jejichž 
záštitou tyto pracovní skupiny působí, 
nepřijímají žádnou odpovědnost, a to ani 
právní, za obsah doporučení ani nemusí 
nutně zastávat jakékoliv názory v nich 
vyjádřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 648/20121a se tímto mění za 
účelem poskytnutí jasných informací 
účastníkům trhu o tom, že transakce 
uzavřené nebo obnovené před nabytím 
účinnosti požadavků na clearing nebo 
maržových požadavků pro transakce s 
OTC deriváty, jež odkazují na referenční 
úrokové sazby (dále jen „dříve uzavřené 
obchody“), nebudou podléhat těmto 
požadavkům, pokud jsou obnoveny pouze 
pro účely provedení reformy referenčních 
hodnot týkajících se úrokových sazeb 
nebo pro účely přípravy na provedení této 
reformy. Nařízení (EU) 2016/1011 ukládá 
povinnost, aby dohlížené osoby 
vypracovaly a uchovávaly podložené 
písemné plány, v nichž stanoví, jaká 
opatření učiní v případě, že se tato 
referenční hodnota podstatně změní nebo 
že její poskytování bude ukončeno, a aby 
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tyto plány promítly do smluvního vztahu s 
klienty. S cílem usnadnit účastníkům trhu 
dodržování těchto povinností a usnadnit 
provádění opatření ze strany účastníků 
trhu s cílem zvýšit spolehlivost OTC 
derivátových smluv, které odkazují na 
referenční hodnoty jakéhokoli druhu, by 
nařízení (EU) č. 648/2012 mělo být 
změněno tak, aby jasně stanovilo, že dříve 
uzavřené obchody nebudou podléhat 
těmto požadavkům na clearing a 
maržovým požadavkům v případě, že jsou 
tyto obchody nahrazeny, změněny nebo 
obnoveny, ať už samostatně, nebo jako 
součást změn týkajících se portfolia 
transakcí, a to výhradně za účelem 
nahrazení referenční hodnoty týkající se 
úrokových sazeb, na kterou odkazují, s 
cílem provést nebo připravit reformu 
referenční hodnoty týkající se úrokových 
sazeb nebo zavést záložní ustanovení v 
souvislosti se kteroukoli referenční 
hodnotou, na kterou odkazují, za účelem 
provedení nebo přípravy této reformy či za 
účelem posílení spolehlivosti jejich smluv. 
Tyto změny jsou nezbytné pro zajištění 
jasnosti pro účastníky trhu a neměly by 
mít vliv na oblast působnosti požadavků 
na clearing a maržových požadavků v 
souvislosti s nahrazením, změnou nebo 
obnovením OTC derivátové smlouvy pro 
jiné účely. 
___
1a. Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 
4. července 2012 o OTC derivátech, 
ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů.

Or. en

Odůvodnění

[Pro srovnání viz bod odůvodnění 75aa a čl. 80 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ***/*** o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran] 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) 2016/1011
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49, aby 
vytvořila a podle potřeby aktualizovala 
seznam referenčních hodnot týkajících se 
směnných kurzů, které splňují kritéria 
stanovená v odstavci 3. Příslušné orgány 
pro dohlížené osoby užívající referenční 
hodnoty směnných kurzů třetích zemí, 
které jsou stanoveny Komisí v souladu s 
odstavcem 3, budou Komisi a orgánu 
ESMA podávat zprávy o počtu 
derivátových smluv, které referenční 
hodnotu směnného kurzu užívají pro 
zajištění proti volatilitě měny třetí země, a 
to nejméně jednou za dva roky.“;

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 49, aby 
vytvořila a podle potřeby aktualizovala 
seznam referenčních hodnot týkajících se 
směnných kurzů, které splňují kritéria 
stanovená v odstavci 3, a tento seznam 
pravidelně aktualizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2016/1011
Čl. 23a – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tyto finanční nástroje, smlouvy či 
měřítka výkonnosti neobsahují vhodná 
záložní ustanovení.

b) tyto finanční nástroje, smlouvy či 
měřítka výkonnosti neobsahují záložní 
ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2016/1011
Čl. 23a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případech, kdy je splněna jedna z 
podmínek uvedených v odstavci 1, přijme 
Komise prováděcí akty ke stanovení 
náhradní referenční hodnoty v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 50 
odst. 2. Při příjímání prováděcího aktu 
uvedeného v odstavci 1 přihlédne Komise 
k doporučení, je-li k dispozici, vydanému 
pracovní skupinou pro alternativní 
referenční sazby působící pod záštitou 
centrální banky odpovědné za měnu, v níž 
jsou denominovány úrokové sazby 
náhradní referenční hodnoty.

3. V případech, kdy je splněna jedna z 
podmínek uvedených v odstavci 1, přijme 
Komise prováděcí akty ke stanovení 
náhradní referenční hodnoty v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 50 
odst. 2. Při přijímání prováděcího aktu 
uvedeného v odstavci 1 přihlédne Komise 
k doporučení, je-li k dispozici, vydanému 
pracovní skupinou pro alternativní 
referenční sazby působící pod záštitou 
veřejných orgánů dané měny, v níž jsou 
denominovány úrokové sazby náhradní 
referenční hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2016/1011
Čl. 23a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se použije na 
úrokové referenční hodnoty s kritickým 
významem.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Změny nařízení (EU) č. 648/2012

Článek 13a nařízení (ES) č. 648/2012 se 
nahrazuje tímto:
„Článek 13a
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Nahrazení úrokových referenčních 
hodnot a zahrnutí smluvních záložních 
ustanovení do dříve uzavřených obchodů
1. Smluvní strany uvedené v čl. 11 
odst. 3 mohou nadále používat postupy 
řízení rizik, které mají zavedeny ke dni 
použitelnosti tohoto nařízení, ve vztahu k 
OTC derivátovým smlouvám, u nichž se 
neprovádí centrální clearing a které byly 
uzavřeny nebo byly obnoveny před datem, 
kdy nabyla účinnosti povinnost mít 
postupy řízení rizik podle čl. 11 odst. 3, 
pokud po vstupu tohoto nařízení v 
platnost jsou tyto smlouvy nahrazeny, 
změněny nebo obnoveny pouze za účelem 
nahrazení referenční hodnoty týkající se 
úroků, na kterou odkazují, nebo zavedení 
záložních ustanovení ve vztahu k jakékoliv 
referenční hodnotě, na niž se v transakci 
odkazuje.
2. Na transakce, které byly uzavřeny 
nebo byly obnoveny před datem, kdy 
nabývá účinnosti povinnost clearingu 
podle článku 4, a které jsou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nahrazeny, 
změněny nebo obnoveny pouze za účelem 
nahrazení referenční hodnoty týkající se 
úroků, na kterou odkazují, nebo zavedení 
záložních ustanovení ve vztahu k jakékoliv 
referenční hodnotě, na niž se v této 
transakci odkazuje, se z tohoto důvodu 
povinnost clearingu uvedená v článku 4 
nevztahuje.“

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecně

V návaznosti na skandál týkající se londýnské mezibankovní nabídkové sazby (LIBOR) v 
roce 2012 navrhla Evropská komise nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční 
hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách. Výsledné nařízení o referenčních 
hodnotách (nařízení (EU) 2016/1011) vstoupilo v platnost dne 30. června 2016 a začalo se 
provádět v lednu 2018.

Dne 27. července 2017 oznámil orgán pro dohled nad chováním ve finančním odvětví (FCA) 
Spojeného království svůj záměr do konce roku 2021 postupně ukončit používání londýnské 
mezibankovní nabídkové sazby (LIBOR). Jakožto orgán dohledu nad sazbou LIBOR usiloval 
orgán FCA o umožnění hladkého přechodu od této široce používané referenční hodnoty na 
alternativní referenční sazby.

Dne 24. července 2020 zveřejnila Evropská komise návrh na změnu nařízení o referenčních 
hodnotách. Nejdůležitější ambicí návrhu je regulovat náhradní sazbu ukončované referenční 
hodnoty (v tomto případě sazby LIBOR) a zabránit právnímu vakuu.

Tento pozměňovací návrh by Evropskou komisi zmocnil k tomu, aby prostřednictvím 
prováděcího aktu určila zákonnou náhradní sazbu, která by nahradila odkaz na ukončovanou 
referenční hodnotu, pokud by toto ukončení mohlo vést k významnému narušení finančních 
trhů v Unii.

Kromě změny týkající se ukončení finanční referenční hodnoty Evropská komise rovněž 
navrhla úpravu nařízení o referenčních hodnotách, aby se zajistilo, že evropské společnosti 
budou moci i nadále používat referenční hodnoty založené na měnách, jež jsou poskytovány 
mimo EU, a to s cílem pokrýt riziko kolísání cizích měn při svých vývozních činnostech a v 
souvislosti se zahraničními investicemi.

Zpravodajka návrh ve znění zveřejněném Evropskou komisí dne 24. července obecně 
podporuje, neboť tento problém řeší příhodně a se zaměřením na řešení rizika možného 
závažného narušení finančních trhů. V textu je však přesto možné provést drobné změny.

Upuštění od maržových požadavků a požadavků na kolaterál v případě povinného nahrazení 
některé referenční hodnoty

Jeden z problémů způsobených transformací v důsledku ukončení jedné referenční hodnoty 
souvisí s požadavky EU na clearing a na kolaterál u dříve uzavřených smluv (smluv, které 
byly uzavřeny předtím, než byly v platnosti požadavky na clearing a kolaterál podle nařízení 
EMIR). V tomto ohledu by spolunormotvůrci měli poskytnout větší jistotu podnikům EU, 
které chtějí plně dodržovat nařízení EU o referenčních hodnotách, a to tím, že dříve uzavřené 
smlouvy budou změněny tím, že se do nich vloží záložní ustanovení ve všech kategoriích 
derivátových aktiv, a dojde v tomto případě k výslovnému osvobození od požadavků na 
clearing a kolaterál (u obchodů, u kterých není prováděn clearing). 
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V roce 2019 tento názor sdílel orgán ESMA (viz prohlášení orgánu ESMA ze dne 5. prosince 
20191), neboť podpořil poskytnutí právní jistoty hospodářským subjektům v podobě zaručení, 
že záložní opatření nepovedou ke clearingu/dozajištění. Orgán ESMA vyzval „ v této 
souvislosti k zajištění právní jistoty v případě, že tato jistota dosud není v některých 
jurisdikcích zajištěna, a v rozsahu, v jakém není zajištěna, ... evropské orgány dohledu jsou v 
kontaktu se spolunormotvůrci, aby pochopily, jak by legislativní změna mohla zajistit … tuto 
právní jistotu“.

Možným způsobem, jak od těchto požadavků upustit, by bylo vložit pozměňovací návrh k 
nařízení (EU) č. 648/2012. V navrhovaném pozměňovacím návrhu musí být výslovně 
uvedeno, že všechny smlouvy uzavřené před vstupem nařízení EMIR v platnost (nikoli pouze 
úrokové deriváty), které byly změněny tak, že se do nich vložila „záložní“ ustanovení týkající 
se referenčních hodnot, by měly těžit z toho, že budou osvobozeny od maržových požadavků 
a požadavků na clearing podle nařízení EMIR. 

Změny obsažené v PN 10 a 3.

Seznam referenčních hodnot směnných kurzů

Návrh Komise uvádí, že Evropská komise má přijmout akty v přenesené pravomoci za 
účelem aktualizace seznamu referenčních hodnot týkajících se směnných kurzů, které splňují 
kritéria. Navrhovaný text jasně nestanoví, zda by mělo být nezbytné, aby Komise seznam 
aktualizovala, pokud se objeví nové referenční hodnoty, a proto byla zavedena věta uvádějící, 
že seznam musí být pravidelně aktualizován. 

Navíc je odstraněna povinnost orgánů dohledu podávat Komisi a orgánu ESMA alespoň 
jednou za dva roky zprávu o počtu derivátových smluv, které používají referenční hodnotu 
směnných kurzů.

Změny obsažené v PN 6.

Omezení intervenční pravomoci Evropské komise

 Úrokové referenční hodnoty s kritickým významem

Veškeré regulační zásahy do metodik týkajících se referenčních hodnot by měly být 
minimalizovány na případy, kdy úrokové referenční hodnoty s kritickým významem vyžadují 
zásah jako poslední možnost z důvodu zachování stability trhu, a tudíž pokud se očekávají 
významná narušení fungování finančních trhů v Unii.

Změny obsažené v PN 7.

 Záložní ustanovení

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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Žádné finanční nástroje, smlouvy nebo měřítka výkonnosti, které již obsahují záložní 
ustanovení, by neměly spadat do oblasti působnosti pravomocí svěřených Evropské komisi, 
konkrétně pravomoci určit náhradní referenční hodnotu.

Změny obsažené v PN 8 a 4. 


