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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in 
določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo 
prenehale
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0337),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0209/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v 
zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih 
deviznih tečajev iz tretjih držav in 
določitvijo nadomestnih referenčnih 

o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v 
zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih 
deviznih tečajev iz tretjih držav in 
določitvijo nadomestnih referenčnih 
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vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, 
ki bodo prenehale

vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, 
ki bodo prenehale, in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 648/2012

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropske 
centralne banke,

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Organ za finančno poslovanje iz 
Združenega kraljestva (FCA) je 
napovedal, da bo prenehal podpirati 
pripravo ene od najpomembnejših 
referenčnih obrestnih mer, tj. londonske 
medbančne obrestne mere (LIBOR) do 
konca leta 2021. Ob koncu prehodnega 
obdobja za izstop Združenega kraljestva iz 
Unije 31. decembra 2021 LIBOR ne bo 
več izpolnjeval pogojev za ključno 
referenčno vrednost. Prenehanje LIBOR 
pa lahko privede do negativnih učinkov, ki 
lahko povzročijo znatne motnje v 
delovanju finančnih trgov v Uniji. V Uniji 
obstaja mnogo pogodb na področjih dolga, 
posojil, vezanih vlog in izvedenih 
finančnih instrumentov, ki se sklicujejo na 
LIBOR, zapadejo po 31. decembru 2021 in 
nimajo zanesljivih pogodbenih rezervnih 
določb, ki obravnavajo prenehanje LIBOR. 
Od teh pogodb o številnih ni mogoče 
doseči novega dogovora, da bi se vanje 
vključila pogodbena rezervna določba pred 
31. decembrom 2021. Prenehanje LIBOR 

(4) Po izstopu Združenega kraljestva 
iz Evropske unije londonska medbančna 
obrestna mera (LIBOR) od konca 
prehodnega obdobja 31. decembra 2020 
ne bo več štela kot ključna referenčna 
vrednost, organ za finančno poslovanje 
Združenega kraljestva (FCA) pa je 
napovedal, da bo do konca prehodne 
ureditve 31. decembra 2021 prenehal 
podpirati pripravo LIBOR, ki je ena 
najpomembnejših referenčnih obrestnih 
mer. Prenehanje LIBOR lahko privede do 
negativnih učinkov, ki lahko povzročijo 
znatne motnje v delovanju finančnih trgov 
v Uniji. V Uniji obstaja mnogo pogodb na 
področjih dolga, posojil, vezanih vlog in 
izvedenih finančnih instrumentov, ki se 
sklicujejo na LIBOR, zapadejo po 31. 
decembru 2021 in nimajo zanesljivih 
pogodbenih rezervnih določb, ki 
obravnavajo prenehanje LIBOR. Od teh 
pogodb o številnih ni mogoče doseči 
novega dogovora, da bi se vanje vključila 
pogodbena rezervna določba pred 31. 
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lahko zato povzroči znatne motnje v 
delovanju finančnih trgov v Uniji.

decembrom 2021. Prenehanje LIBOR 
lahko zato povzroči znatne motnje v 
delovanju finančnih trgov v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Uporaba te nadomestne referenčne 
vrednosti bi morala biti dovoljena samo za 
pogodbe, o katerih ni bilo mogoče doseči 
novega dogovora pred datumom 
prenehanja zadevne referenčne vrednosti. 
Zato bi morala biti uporaba nadomestne 
referenčne vrednosti, ki jo določi Komisija, 
omejena na pogodbe, ki so že bile 
sklenjene s strani nadzorovanih subjektov 
ob začetku veljavnosti izvedbenega akta, ki 
določa nadomestno referenčno vrednost. 
Poleg tega določitev nadomestne 
referenčne vrednosti ne bi smela vplivati 
na pogodbe, ki že vsebujejo ustrezno 
pogodbeno rezervno določbo, saj je tak 
izvedbeni akt namenjen zagotavljanju 
neprekinjenosti pogodb.

(9) Uporaba te nadomestne referenčne 
vrednosti bi morala biti dovoljena samo za 
pogodbe, o katerih ni bilo mogoče doseči 
novega dogovora pred datumom 
prenehanja zadevne referenčne vrednosti. 
Zato bi morala biti uporaba nadomestne 
referenčne vrednosti, ki jo določi Komisija, 
omejena na pogodbe, ki so že bile 
sklenjene s strani nadzorovanih subjektov 
ob začetku veljavnosti izvedbenega akta, ki 
določa nadomestno referenčno vrednost. 
Poleg tega določitev nadomestne 
referenčne vrednosti ne bi smela vplivati 
na pogodbe, ki že vsebujejo pogodbeno 
rezervno določbo, saj je tak izvedbeni akt 
namenjen zagotavljanju neprekinjenosti 
pogodb.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija bi morala pri izvajanju 
svojih izvedbenih pooblastil za določitev 
nadomestne referenčne vrednosti 
upoštevati priporočila delovnih skupin iz 
zasebnega sektorja, ki delujejo pod 
okriljem centralne banke, odgovorne za 
valuto, v kateri so denominirane obrestne 
mere nadomestne referenčne vrednosti, 
glede nadomestnih stopenj, ki naj se 

(10) Komisija bi morala pri izvajanju 
svojih izvedbenih pooblastil za določitev 
nadomestne referenčne vrednosti 
upoštevati priporočila delovnih skupin iz 
zasebnega sektorja, ki delujejo pod 
okriljem javnih organov, odgovornih za 
valuto, v kateri so denominirane obrestne 
mere nadomestne referenčne vrednosti, 
glede nadomestnih stopenj, ki naj se 
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uporabljajo v obstoječih finančnih 
instrumentih in pogodbah, ki se sklicujejo 
na referenčno vrednost, ki bo prenehala. Ta 
priporočila bi morala temeljiti na obsežnih 
javnih posvetovanjih in strokovnem znanju 
ter bi morala odražati dogovor uporabnikov 
referenčne vrednosti o najustreznejši 
nadomestni stopnji za referenčno obrestno 
mero, ki bo prenehala.

uporabljajo v obstoječih finančnih 
instrumentih in pogodbah, ki se sklicujejo 
na referenčno vrednost, ki bo prenehala. Ta 
priporočila bi morala temeljiti na obsežnih 
javnih posvetovanjih in strokovnem znanju 
ter bi morala odražati dogovor uporabnikov 
referenčne vrednosti o najustreznejši 
nadomestni stopnji za referenčno obrestno 
mero, ki bo prenehala. Poleg tega gre v 
celoti za priporočila teh delovnih skupin 
zasebnega sektorja, javni organi, pod 
okriljem katerih delujejo te delovne 
skupine, pa ne prevzemajo nikakršne 
odgovornosti za vsebino priporočil in ne 
delijo nujno stališč, izraženih v njih.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Uredba (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta1a je v 
postopku spreminjanja, da bi udeležencem 
na trgu pojasnili, da zahteve za kliring ali 
kritje ne bodo veljale za posle, ki bodo 
sklenjeni ali prenovljeni, preden se bodo 
te zahteve začele uporabljati za posle z 
izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, 
ki se bodo sklicevali na referenčno 
obrestno mero (obstoječi posli), in če bodo 
prenovljeni samo z namenom izvajanja 
reforme referenčnih obrestnih mer ali z 
namenom priprave na to izvajanje. 
Uredba (EU) 2016/1011 zahteva, da 
nadzorovani subjekti pripravijo in 
vzdržujejo zanesljive pisne načrte 
ukrepov, ki bi jih sprejeli, če bi se 
referenčna vrednost bistveno spremenila 
ali se ne bi več pripravljala, odražati pa 
jih morajo v pogodbenih razmerjih s 
strankami. Da bi udeležencem na trgu 
olajšali izpolnjevanje teh obveznosti in da 
bi njihovo delovanje na trgu okrepilo 
trdnost pogodb o izvedenih finančnih 
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instrumentih OTC, ki se sklicujejo na 
katero koli vrsto referenčnih vrednosti, bi 
bilo treba Uredbo (EU) št. 648/2012 
spremeniti tako, da se pojasni, da za 
obstoječe posle ne bodo veljale navedene 
zahteve za kliring in kritje, kadar se ti 
posli nadomestijo, spremenijo ali 
prenovijo, bodisi posamezno bodisi kot del 
sprememb v zvezi s portfeljem poslov, in 
sicer le z namenom zamenjave referenčne 
obrestne mere, na katero se sklicujejo 
zaradi izvajanja reforme referenčnih 
obrestnih mer ali z namenom priprave na 
to izvajanje ali z namenom uvedbe 
rezervnih določb v zvezi z zadevno 
referenčno obrestno mero, da bi se izvedla 
navedena reforma ali pripravilo njeno 
izvajanje oziroma da bi se drugače 
okrepila trdnost njihovih pogodb. Te 
spremembe so potrebne za zagotovitev 
jasnosti udeležencem na trgu in ne bi 
smele vplivati na obseg obveznosti 
kliringa in kritja v zvezi z nadomestitvijo, 
spremembo ali prenovitvijo pogodbe o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC za 
druge namene. 
__________________
1a Uredba (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
julija 2012 o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih 
poslov.

Or. en

Obrazložitev

[Za sklic gl. uvodno izjavo 75aa in člen 80(1a) Uredbe (EU) ***/*** Evropskega parlamenta 
in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank] 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka b
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Uredba (EU) 2016/1011
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 49, s katerimi ustvari in po 
potrebi posodobi seznam referenčnih 
deviznih tečajev, ki izpolnjujejo merila iz 
odstavka 3. Pristojni organi nadzorovanih 
subjektov, ki uporabljajo referenčne 
devizne tečaje iz tretjih držav, ki jih je 
Komisija določila v skladu z odstavkom 3, 
vsaj vsaki dve leti poročajo Komisiji in 
ESMA o številu pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih, ki uporabljajo ta 
referenčni devizni tečaj za varovanje pred 
volatilnostjo valute tretje države.“;

4. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 49, s katerimi ustvari in po 
potrebi posodobi seznam referenčnih 
deviznih tečajev, ki izpolnjujejo merila iz 
odstavka 3, seznam pa redno posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) 2016/1011
Člen 23 a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) navedeni finančni instrumenti, 
pogodbe ali merjenje uspešnosti ne 
vsebujejo ustreznih rezervnih določb.

(b) navedeni finančni instrumenti, 
pogodbe ali merjenje uspešnosti ne 
vsebujejo rezervnih določb.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) 2016/1011
Člen 23 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija sprejme izvedbene akte, v 
katerih določi nadomestno referenčno 
vrednost v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 50(2), če je izpolnjen eden od 

(3) Komisija sprejme izvedbene akte, v 
katerih določi nadomestno referenčno 
vrednost v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 50(2), če je izpolnjen eden od 
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pogojev iz odstavka 1. Komisija pri 
sprejemanju izvedbenega akta iz odstavka 
1 upošteva, če je to na voljo, priporočilo 
delovne skupine za alternativno referenčno 
stopnjo, ki deluje pod okriljem centralne 
banke, odgovorne za valuto, v kateri so 
denominirane obrestne mere nadomestne 
referenčne vrednosti.

pogojev iz odstavka 1. Komisija pri 
sprejemanju izvedbenega akta iz odstavka 
1 upošteva, če je to na voljo, priporočilo 
delovne skupine za alternativno referenčno 
stopnjo, ki deluje pod okriljem javnih 
organov, odgovornih za valuto, v kateri so 
denominirane obrestne mere nadomestne 
referenčne vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) 2016/1011
Člen 23 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen se uporablja za ključne 
referenčne obrestne mere.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Sprememba Uredbe (EU) št. 648/2012

Člen 13a Uredbe (EU) št. 648/2012 se 
nadomesti z:
„Člen 13a
Nadomestitev referenčnih obrestnih mer 
in vključitev rezervnih pogodbenih določb 
v obstoječe posle
1. Nasprotne stranke iz člena 11(3) 
postopke obvladovanja tveganja, ki so 
vzpostavljeni na datum začetka uporabe te 
uredbe, lahko še naprej uporabljajo v 
zvezi s pogodbami o izvedenih finančnih 



PE658.859v01-00 12/15 PR\1215071SL.docx

SL

instrumentih OTC brez opravljenega 
centralnega kliringa, sklenjenimi ali 
prenovljenimi pred datumom, ko začne 
učinkovati obveznost o vzpostavitvi 
postopkov obvladovanja tveganja na 
podlagi člena 11(3), če so, po začetku 
veljavnosti te uredbe, te pogodbe 
nadomeščene, spremenjene ali 
prenovljene le z namenom zamenjave 
referenčne obrestne mere, na katero se 
sklicujejo, ali z namenom uvedbe 
rezervnih določb v zvezi s katero koli 
referenčno obrestno mero, navedeno v 
poslu.
2. Če so posli sklenjeni ali 
prenovljeni pred datumom, ko začne 
učinkovati obveznost kliringa na podlagi 
člena 4, in če so po začetku veljavnosti te 
uredbe naknadno nadomeščeni, 
spremenjeni ali prenovljeni le z namenom 
zamenjave referenčne obrestne mere, na 
katero se sklicujejo, ali z namenom 
uvedbe rezervnih določb v zvezi s katero 
koli referenčno obrestno mero, navedeno 
v poslu, zanje ne bo začela veljati 
obveznost kliringa iz člena 4.“.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Splošno

Po škandalu v zvezi z londonsko medbančno obrestno mero (LIBOR) leta 2012 je Evropska 
komisija predlagala uredbo o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih 
instrumentih in finančnih pogodbah. Rezultat tega je uredba o referenčnih vrednostih (Uredba 
(EU) 2016/1011), ki je začela veljati 30. junija 2016, uporabljati pa se je začela januarja 2018.

Organ za finančno poslovanje Združenega kraljestva (v nadaljnjem besedilu: FCA) je 
27. julija 2017 napovedal, da namerava do konca leta 2021 postopno ukiniti londonsko 
medbančno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: LIBOR). Kot nadzornik za LIBOR si je 
FCA prizadeval za nemoten prehod s te splošno uporabljene referenčne vrednosti na 
alternativne referenčne obrestne mere.

Evropska komisija je 24. julija 2020 objavila predlog za spremembo uredbe o referenčnih 
vrednostih. Najpomembnejši cilj predloga je pravno urediti nadomestilo za referenčno 
obrestno mero, ki bo prenehala obstajati (v tem primeru LIBOR), in preprečiti pravno 
praznino.

Ta predlog spremembe bi Evropsko komisijo pooblastil, da z izvedbenim aktom zakonsko 
predpiše nadomestno stopnjo, da bi nadomestila sklicevanje na referenčno vrednost, ki bo 
prenehala, če bi to prenehanje lahko povzročilo znatne motnje na finančnih trgih v Uniji.

Poleg spremembe, povezane s prenehanjem finančne referenčne vrednosti, je Evropska 
komisija predlagala tudi prilagoditev uredbe o referenčnih vrednostih, ki bi evropskim 
podjetjem zagotovila, da lahko še naprej uporabljajo valutne referenčne vrednosti, ki se 
upravljajo zunaj EU, da bi lahko krila tveganje nihanj v tujih valutah pri izvozu in tujih 
naložbenih dejavnostih.

Poročevalka na splošno podpira predlog, ki ga je Evropska komisija objavila 24. julija, saj 
problem natančno obravnava, posebej pa se posveča tveganju pri morebitnih hudih motnjah 
na finančnih trgih. Vendar bi bilo besedilo še vedno mogoče nekoliko spremeniti.

Opustitev zahtev za kritje in zavarovanje s premoženjem v primerih obvezne nadomestitve 
referenčne vrednosti

Ena od težav, ki jih povzroča prehod zaradi prenehanja referenčne vrednosti, je povezana z 
zahtevami EU glede kliringa in zavarovanja s premoženjem za obstoječe pogodbe (ki so bile 
sklenjene pred začetkom veljavnosti zahtev glede kliringa in zavarovanja v okviru uredbe 
EMIR). V zvezi s tem bi morala sozakonodajalca zagotoviti več gotovosti za podjetja EU, ki 
želijo v celoti izpolnjevati uredbo EU o referenčnih vrednostih, in sicer tako, da izrecno 
zagotovita oprostitev zahtev EU glede kliringa in zavarovanja s premoženjem (za posle brez 
kliringa) za obstoječe pogodbe, ki se spremenijo tako, da se v vse razrede izvedenih finančnih 
instrumentov vstavijo rezervne določbe o referenčni vrednosti. 

Organ ESMA se je s tem stališčem strinjal leta 2019 (gl. izjavo ESMA z dne 5. decembra 
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20191), saj je podprl zagotavljanje pravne varnosti udeležencem na trgu z zagotovitvijo, da 
rezervne rešitve ne bodo sprožile kliringa ali kritja. Organ ESMA je pozval, naj se zagotovi 
pravna varnost v zvezi s tem, če ali kolikor v nekaterih jurisdikcijah še ni zagotovljena, ter naj 
bodo evropski nadzorni organi v stiku s sozakonodajalcema, da preverijo, kako bi lahko 
zakonodajna sprememba zagotovila to pravno varnost.

Ena od možnosti za opustitev teh zahtev bi bila vključitev spremembe v Uredbo (EU) 
št. 648/2012. V predlagani spremembi je izrecno navedeno, da bi morale biti vse pogodbe, 
sklenjene pred uredbo EMIR (ne le obrestni izvedeni finančni instrumenti) in spremenjene 
tako, da vključujejo rezervne določbe o referenčni vrednosti, upravičene do oprostitve zahtev 
za kliring ali kritje iz uredbe EMIR. 

Te spremembe se odražajo v predlogih sprememb 10 in 3.

Seznam referenčnih deviznih tečajev

V predlogu Komisije je navedeno, da bo Evropska komisija sprejela delegirane akte za 
posodobitev seznama referenčnih deviznih tečajev, ki izpolnjujejo merila. V predlaganem 
besedilu ni jasno, ali bi morala Komisija v primeru novih dodatkov seznam posodobiti, zato je 
dodan stavek, ki navaja, da je treba seznam redno posodabljati. 

Poleg tega se odpravlja obveznost nadzornih organov, da Komisiji in organu ESMA vsaj 
vsaki dve leti poročajo o številu pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ki uporabljajo ta 
referenčni devizni tečaj.

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 6.

Omejitev pooblastil za posredovanje Evropske komisije

 Ključne referenčne obrestne mere

Vsako regulativno poseganje v metodologije za določanje referenčnih vrednosti bi bilo treba 
zmanjšati zgolj na primere, ko ključne referenčne obrestne mere zahtevajo posredovanje v 
skrajnem primeru zaradi stabilnosti trga in se torej pričakujejo znatne motnje v delovanju 
finančnih trgov v Uniji.

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 7.

 Rezervne določbe

Finančni instrumenti, pogodbe ali merjenja uspešnosti, ki že vsebujejo rezervne določbe, ne bi 
smeli spadati na področje pristojnosti Evropske komisije, in sicer da določi nadomestno 
referenčno vrednost.

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


PR\1215071SL.docx 15/15 PE658.859v01-00

SL

Te spremembe se odražajo v predlogih sprememb 8 in 4. 


