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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín 
a o určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých 
poskytovanie sa ukončuje
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2020)0337),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0209/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre 
určité devízové referenčné hodnoty tretích 
krajín a o určenie náhradných referenčných 
hodnôt pre určité referenčné hodnoty, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre 
určité devízové referenčné hodnoty tretích 
krajín a o určenie náhradných referenčných 
hodnôt pre určité referenčné hodnoty, 
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ktorých poskytovanie sa ukončuje ktorých poskytovanie sa ukončuje, a 
nariadenie (EÚ) č. 648/2012

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Citácia 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskej 
centrálnej banky,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Britský úrad pre finančnú správu 
(Financial Conduct Authority – FCA) 
oznámil, že najneskôr koncom roka 2021 
zastaví podporu vytvárania jednej 
z najdôležitejších referenčných hodnôt 
úrokových sadzieb, London Interbank 
Offered Rate (LIBOR). Od skončenia 
prechodného obdobia pre vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Únie 
31. decembra 2021 sa sadzba LIBOR už 
nebude označovať ako kritická 
referenčná hodnota. Ukončenie 
poskytovania sadzby LIBOR môže napriek 
tomu vyústiť do negatívnych dôsledkov, 
ktoré spôsobia značné narušenie 
fungovania finančných trhov v Únii. 
V Únii existuje množstvo zmlúv v oblasti 
dlhu, úverov, termínovaných vkladov 
a derivátov, ktoré odkazujú na sadzbu 
LIBOR, majú splatnosť po 31. decembri 
2021 a nemajú pevné zmluvné záložné 
ustanovenia, ktoré by sa vzťahovali na 
ukončenie poskytovania sadzby LIBOR. 
Mnohé z týchto zmlúv nemožno opätovne 
prerokovať, aby sa do nich zahrnuli 

(4) V dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie sa London 
Interbank Offered Rate (LIBOR) prestane 
považovať za kritickú referenčnú hodnotu 
od skončenia prechodného obdobia 31. 
decembra 2020, pričom Britský úrad pre 
finančnú správu (Financial Conduct 
Authority – FCA) oznámil, že prestane 
podporovať vytváranie LIBOR, jednej z 
najdôležitejších referenčných hodnôt 
úrokových sadzieb, ku koncu 
prechodného režimu 31. decembra 2021. 
Ukončenie poskytovania sadzby LIBOR 
môže vyústiť do negatívnych dôsledkov, 
ktoré spôsobia značné narušenie 
fungovania finančných trhov v Únii. 
V Únii existuje množstvo zmlúv v oblasti 
dlhu, úverov, termínovaných vkladov 
a derivátov, ktoré odkazujú na sadzbu 
LIBOR, majú splatnosť po 31. decembri 
2021 a nemajú pevné zmluvné záložné 
ustanovenia, ktoré by sa vzťahovali na 
ukončenie poskytovania sadzby LIBOR. 
Mnohé z týchto zmlúv nemožno opätovne 
prerokovať, aby sa do nich zahrnuli 
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zmluvné záložné ustanovenia pred 31. 
decembrom 2021. Ukončenie poskytovania 
sadzby LIBOR môže preto vyústiť do 
značného narušenia fungovania finančných 
trhov v Únii.

zmluvné záložné ustanovenia pred 31. 
decembrom 2021. Ukončenie poskytovania 
sadzby LIBOR môže preto vyústiť do 
značného narušenia fungovania finančných 
trhov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Používanie tejto náhradnej 
referenčnej hodnoty by sa malo povoliť len 
pri zmluvách, ktoré neboli opätovne 
prerokované pred dátumom ukončenia 
poskytovania príslušnej referenčnej 
hodnoty. Používanie náhradnej referenčnej 
hodnoty určenej Komisiou by sa preto 
malo obmedziť na zmluvy, ktoré subjekty 
pod dohľadom uzavreli pred nadobudnutím 
účinnosti vykonávacieho aktu určujúceho 
náhradnú referenčnú hodnotu. Okrem toho, 
keďže cieľom takéhoto vykonávacieho 
aktu je zabezpečenie kontinuity zmlúv, 
určenie náhradnej referenčnej hodnoty by 
nemalo ovplyvniť zmluvy, ktoré už 
obsahujú vhodné zmluvné záložné 
ustanovenie.

(9) Používanie tejto náhradnej 
referenčnej hodnoty by sa malo povoliť len 
pri zmluvách, ktoré neboli opätovne 
prerokované pred dátumom ukončenia 
poskytovania príslušnej referenčnej 
hodnoty. Používanie náhradnej referenčnej 
hodnoty určenej Komisiou by sa preto 
malo obmedziť na zmluvy, ktoré subjekty 
pod dohľadom uzavreli pred nadobudnutím 
účinnosti vykonávacieho aktu určujúceho 
náhradnú referenčnú hodnotu. Okrem toho, 
keďže cieľom takéhoto vykonávacieho 
aktu je zabezpečenie kontinuity zmlúv, 
určenie náhradnej referenčnej hodnoty by 
nemalo ovplyvniť zmluvy, ktoré už 
obsahujú zmluvné záložné ustanovenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Komisia by pri uplatňovaní svojich 
vykonávacích právomocí na určovanie 
náhradnej referenčnej hodnoty mala 
zohľadniť odporúčania pracovných skupín 
zo súkromného sektora pôsobiacich pod 
záštitou centrálnej banky zodpovednej za 
menu, v ktorej sú denominované úrokové 

(10) Komisia by pri uplatňovaní svojich 
vykonávacích právomocí na určovanie 
náhradnej referenčnej hodnoty mala 
zohľadniť odporúčania pracovných skupín 
zo súkromného sektora pôsobiacich pod 
záštitou orgánov verejnej moci pre menu, 
v ktorej sú denominované úrokové sadzby 
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sadzby náhradnej referenčnej hodnoty, so 
zreteľom na náhradné sadzby, ktoré sa 
majú používať v existujúcich finančných 
nástrojoch a zmluvách odkazujúcich na 
referenčnú hodnotu, ktorej poskytovanie sa 
ukončuje. Tieto odporúčania by mali 
vychádzať z rozsiahlych verejných 
konzultácií a odborných poznatkov a mali 
by odrážať dohodu používateľov 
referenčnej hodnoty o najvhodnejšej 
náhradnej sadzbe za referenčnú hodnotu 
úrokových sadzieb, ktorej poskytovanie sa 
ukončuje.

náhradnej referenčnej hodnoty, so zreteľom 
na náhradné sadzby, ktoré sa majú 
používať v existujúcich finančných 
nástrojoch a zmluvách odkazujúcich na 
referenčnú hodnotu, ktorej poskytovanie sa 
ukončuje. Tieto odporúčania by mali 
vychádzať z rozsiahlych verejných 
konzultácií a odborných poznatkov a mali 
by odrážať dohodu používateľov 
referenčnej hodnoty o najvhodnejšej 
náhradnej sadzbe za referenčnú hodnotu 
úrokových sadzieb, ktorej poskytovanie sa 
ukončuje. Okrem toho sú to v plnej miere 
odporúčania týchto pracovných skupín 
súkromného sektora a orgány verejnej 
moci, pod ktorých záštitou tieto pracovné 
skupiny pôsobia, nepreberajú žiadnu 
zodpovednosť za obsah odporúčaní, ani 
sa nemusia nevyhnutne stotožňovať s 
názormi, ktoré sú v nich vyjadrené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/20121a sa 
v súčasnosti mení s cieľom objasniť 
účastníkom trhu, že na transakcie 
uzavreté alebo obnovené pred začatím 
uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa 
zúčtovania alebo marží na transakcie s 
OTC derivátmi odkazujúce na referenčnú 
úrokovú sadzbu (tzv. obchody, ktoré sa 
uzavreli v minulosti) sa tieto požiadavky 
nevzťahujú, ak sú obnovené výlučne na 
účely vykonávania alebo prípravy na 
vykonávanie reformy referenčných 
hodnôt úrokových sadzieb. V nariadení 
(EÚ) 2016/1011 sa od subjektov pod 
dohľadom vyžaduje, aby vypracovali a 
udržiavali spoľahlivé písomné plány, v 
ktorých stanovia opatrenia, ktoré by 
prijali v prípade, že sa akákoľvek 
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referenčná hodnota podstatne zmení 
alebo prestane poskytovať, a aby tieto 
plány premietli do zmluvného vzťahu s 
klientmi. S cieľom uľahčiť účastníkom 
trhu dodržiavanie uvedených povinností a 
vykonávanie opatrení na zvýšenie 
spoľahlivosti zmlúv o OTC derivátoch, 
ktoré odkazujú na referenčné hodnoty 
akéhokoľvek druhu, by sa nariadenie 
(EÚ) č. 648/2012 malo zmeniť tak, aby 
bolo jasné, že na obchody, ktoré sa 
uzavreli v minulosti, sa uvedené 
požiadavky týkajúce sa zúčtovania alebo 
marží nebudú vzťahovať, ak sa tieto 
obchody nahradia, zmenia alebo obnovia, 
či už jednotlivo alebo ako súčasť zmien 
týkajúcich sa portfólia transakcií, na 
jediný účel nahradenia referenčnej 
úrokovej sadzby, na ktorú odkazujú, s 
cieľom vykonať reformu alebo sa 
pripraviť na vykonávanie reformy 
referenčných hodnôt úrokových sadzieb 
alebo na účel zavedenia záložných 
ustanovení vo vzťahu k akejkoľvek 
referenčnej hodnote, na ktorú odkazujú, s 
cieľom vykonať túto reformu alebo sa 
pripraviť na jej vykonávanie alebo 
prípadne s cieľom zvýšiť spoľahlivosť 
svojich zmlúv. Uvedené zmeny sú 
potrebné na zabezpečenie jasnosti pre 
účastníkov trhu a nemali by mať vplyv na 
rozsah zúčtovacích povinností a 
povinností týkajúcich sa marže v súvislosti 
s nahradením, zmenou alebo nováciou 
zmluvy o OTC derivátoch na iné účely. 
__________________
1a Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 
4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, 
centrálnych protistranách a archívoch 
obchodných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

[Pozri odôvodnenie 75aa a článok 80 ods. 1a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) ***/*** o rámci pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán] 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme v súlade s článkom 
49 delegované akty s cieľom vytvoriť 
a podľa potreby aktualizovať zoznam 
devízových referenčných hodnôt, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v odseku 3. 
Príslušné orgány subjektov pod 
dohľadom, ktoré používajú devízové 
referenčné hodnoty tretích krajín, ktoré 
Komisia určuje v súlade s odsekom 3, 
informujú aspoň každé dva roky Komisiu 
a orgán ESMA o počte zmlúv 
o derivátoch, v ktorých sa používa 
uvedená devízová referenčná hodnota na 
účely hedžingu proti volatilite meny tretej 
krajiny.

4. Komisia prijme v súlade s článkom 
49 delegované akty s cieľom vytvoriť 
a podľa potreby aktualizovať zoznam 
devízových referenčných hodnôt, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v odseku 3, a 
daný zoznam pravidelne aktualizuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 23a – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tieto finančné nástroje, zmluvy 
alebo merania výkonnosti neobsahujú 
žiadne vhodné záložné ustanovenia.

b) tieto finančné nástroje, zmluvy 
alebo merania výkonnosti neobsahujú 
žiadne záložné ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
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Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 23a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme vykonávacie akty 
s cieľom určiť náhradnú referenčnú 
hodnotu v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 50 ods. 2, ak je splnená 
jedna z podmienok stanovených v odseku 
1. Komisia pri prijímaní vykonávacieho 
aktu uvedeného v odseku 1 v prípade 
potreby zohľadňuje odporúčanie pracovnej 
skupiny pre alternatívnu referenčnú 
sadzbu, ktorá pôsobí pod záštitou 
centrálnej banky zodpovednej za menu, 
v ktorej sú denominované úrokové sadzby 
náhradnej referenčnej hodnoty.

3. Komisia prijme vykonávacie akty 
s cieľom určiť náhradnú referenčnú 
hodnotu v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 50 ods. 2, ak je splnená 
jedna z podmienok stanovených v odseku 
1. Komisia pri prijímaní vykonávacieho 
aktu uvedeného v odseku 1 v prípade 
potreby zohľadňuje odporúčanie pracovnej 
skupiny pre alternatívnu referenčnú 
sadzbu, ktorá pôsobí pod záštitou orgánov 
verejnej moci pre menu, v ktorej sú 
denominované úrokové sadzby náhradnej 
referenčnej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 23a – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Tento článok sa vzťahuje na 
kritické referenčné hodnoty úrokových 
sadzieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Článok 13a nariadenia (EÚ) č. 648/2012 
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sa nahrádza takto:
„Článok 13a
Nahradenie referenčných hodnôt 
úrokových sadzieb a začlenenie 
zmluvných záložných ustanovení do 
obchodov, ktoré sa uzavreli v minulosti
1. Protistrany uvedené v článku 11 
ods. 3 môžu naďalej uplatňovať postupy 
riadenia rizík, ktoré majú zavedené v čase 
začatia uplatňovania tohto nariadenia v 
súvislosti so zmluvami o OTC derivátoch 
zúčtovávanými inak ako centrálne, 
uzavretými alebo obnovenými pred 
dátumom, ku ktorému sa stala účinnou 
povinnosť mať postupy riadenia rizík 
podľa článku 11 ods. 3, ak po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
sú tieto zmluvy nahradené, zmenené alebo 
obnovené výlučne na účel nahradenia 
referenčnej úrokovej sadzby, na ktorú sa v 
nich odkazuje, alebo zavedenia záložných 
ustanovení vo vzťahu k akejkoľvek 
referenčnej hodnote, na ktorú sa odkazuje 
v transakcii.
2. Transakcie uzavreté alebo 
obnovené pred dátumom nadobudnutia 
účinnosti zúčtovacej povinnosti podľa 
článku 4, ktoré sú po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia následne 
nahradené, zmenené alebo obnovené 
výlučne na účel nahradenia referenčnej 
úrokovej sadzby, na ktorú sa v nich 
odkazuje, alebo zavedenia záložných 
ustanovení vo vzťahu k akejkoľvek 
referenčnej hodnote, na ktorú sa odkazuje 
v transakcii, nezačnú z tohto dôvodu 
podliehať zúčtovacej povinnosti uvedenej 
v článku 4.“

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný kontext

V nadväznosti na škandál týkajúci sa London Interbank Offered Rate (LIBOR) v roku 2012 
Európska komisia navrhla nariadenie o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo 
finančných nástrojoch a finančných zmluvách. Výsledné nariadenie o referenčných hodnotách 
(nariadenie (EÚ) 2016/1011) nadobudlo účinnosť 30. júna 2016 a začalo sa uplatňovať 
v januári 2018.

Britský úrad pre finančnú správu (FCA) 27. júla 2017 oznámil svoj zámer postupne zrušiť 
London Interbank Offered Rate (LIBOR) do konca roka 2021. Ako orgán dohľadu nad 
sadzbou LIBOR sa FCA snažil umožniť hladký prechod z tejto široko používanej referenčnej 
hodnoty na alternatívne referenčné sadzby.

Európska komisia predložila návrh na zmenu nariadenia o referenčných hodnotách 24. júla 
2020. Najdôležitejšou ambíciou návrhu je regulovať náhradnú sadzbu za referenčnú hodnotu, 
ktorej poskytovanie sa ukončuje (v tomto prípade: LIBOR), a vyhnúť sa právnemu vákuu.

Touto zmenou by sa Európska komisia splnomocnila určiť vykonávacím aktom zákonnú 
náhradnú sadzbu, ktorá nahradí odkaz na referenčnú hodnotu, ktorej poskytovanie sa 
ukončuje, ak by toto ukončenie poskytovania mohlo viesť k závažnému narušeniu finančných 
trhov v Únii.

Okrem zmeny týkajúcej sa ukončenia poskytovania finančnej referenčnej hodnoty Európska 
komisia navrhla aj úpravu nariadenia o referenčných hodnotách s cieľom zabezpečiť, aby 
európske spoločnosti mohli naďalej používať menové referenčné hodnoty poskytované mimo 
EÚ a pokrývať tak riziko kolísania cudzej meny pri svojich vývozných činnostiach 
a zahraničných investíciách.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti podporuje návrh, ktorý Európska komisia zverejnila 24. júla, 
pretože tento problém rieši výstižne a zameriava sa na riziko možného vážneho narušenia 
finančných trhov. Stále však existujú malé zmeny, ktoré by sa v texte mohli vykonať.

Upustenie od požiadaviek na maržu a kolaterál v prípadoch povinného nahradenia referenčnej 
hodnoty

Jeden z problémov spôsobených prechodom v dôsledku ukončenia poskytovania jednej 
referenčnej hodnoty súvisí s požiadavkami EÚ na zúčtovanie a kolaterál pri zmluvách, ktoré 
boli uzavreté v minulosti (t. j. pred nadobudnutím účinnosti požiadaviek na zúčtovanie 
a kolaterál podľa nariadenia EMIR). V tejto súvislosti by spoluzákonodarcovia mali 
poskytnúť väčšiu istotu spoločnostiam z EÚ, ktoré chcú v plnej miere dodržať nariadenie EÚ 
o referenčných hodnotách, a to výslovným poskytnutím výnimky z požiadaviek EÚ na 
zúčtovanie a kolaterál (v prípade nezúčtovaných obchodov) pri zmluvách, ktoré boli uzavreté 
v minulosti a zmenené s cieľom zahrnúť záložné ustanovenia o referenčných hodnotách do 
všetkých tried derivátov. 
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S týmto názorom sa ESMA stotožnil v roku 2019 (pozri vyhlásenie ESMA z 5. decembra 
20191), keď podporil poskytnutie právnej istoty organizátorom trhu tým, že sa zabezpečí, aby 
záložné riešenia nespustili zúčtovanie/dozabezpečenie. Orgán ESMA požadoval „zabezpečiť 
v tejto súvislosti právnu istotu v prípade, že ešte nie je, alebo v rozsahu, v akom nie je 
zabezpečená v niektorých jurisdikciách ... európske orgány dohľadu sú v kontakte so 
spoluzákonodarcami s cieľom preskúmať, ako by mohla legislatívna zmena ... zabezpečiť túto 
právnu istotu“.

Možným spôsobom, ako upustiť od týchto požiadaviek, by bolo vložiť zmenu nariadenia 
(EÚ) č. 648/2012. V predloženom pozmeňujúcom návrhu sa výslovne uvádza, že na všetky 
zmluvy uzavreté pred nadobudnutím účinnosti nariadenia EMIR (a nielen úrokové deriváty), 
ktoré sa zmenili s cieľom zahrnúť do nich záložné ustanovenia o referenčnej hodnote, by sa 
malo vzťahovať oslobodenie od požiadaviek na zúčtovanie a maržu podľa nariadenia EMIR. 

Zmeny sú premietnuté v pozmeňujúcich návrhoch 10 a 3.

Zoznam devízových referenčných hodnôt

V návrhu Komisie sa uvádza, že Európska komisia by prijala delegované akty s cieľom 
aktualizovať zoznam devízových referenčných hodnôt, ktoré spĺňajú kritériá. Z navrhovaného 
znenia nie je jasné, či by malo byť potrebné, aby Komisia aktualizovala zoznam v prípade 
nových doplnení, a preto sa zaviedla veta, v ktorej sa uvádza, že zoznam sa musí aktualizovať 
pravidelne. 

Okrem toho sa ruší povinnosť orgánov dohľadu oznamovať Komisii a orgánu ESMA aspoň 
každé dva roky počet zmlúv o derivátoch, ktoré používajú uvedenú devízovú referenčnú 
hodnotu.

Zmeny sú premietnuté v pozmeňujúcom návrhu 6.

Obmedzenie intervenčnej právomoci Európskej komisie

 Kritické referenčné hodnoty úrokových sadzieb

Akýkoľvek regulačný zásah do metodík referenčných hodnôt by sa mal minimalizovať na 
prípady, keď si kritické referenčné hodnoty úrokových sadzieb vyžadujú zásah ako poslednú 
možnosť z dôvodu stability trhu, a keď sa teda očakáva významné narušenie fungovania 
finančných trhov v rámci Únie.

Zmeny sú premietnuté v pozmeňujúcom návrhu 7.

 Záložné ustanovenia

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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Žiadne finančné nástroje, zmluvy alebo merania výkonnosti, ktoré už obsahujú záložné 
ustanovenia, by nemali patriť do rozsahu právomocí zverených Európskej komisii, konkrétne 
právomoci určiť náhradnú referenčnú hodnotu.

Zmeny sú premietnuté v pozmeňujúcich návrhoch 8 a 4. 


