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Neulaganje prigovora na Delegiranu uredbu: kriteriji koje ESMA treba 
uzeti u obzir kako bi utvrdila je li središnja druga ugovorna strana s 
poslovnim nastanom u trećoj zemlji sistemski važna
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije 
od 14. srpnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u 
pogledu kriterija koje ESMA treba uzeti u obzir kako bi utvrdila je li središnja druga 
ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji sistemski važna ili će vjerojatno 
postati sistemski važna za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država 
članica (C(2020)4892 – 2020/2726(DEA))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)4892),

– uzimajući u obzir pismo Komisije od 14. srpnja 2020. kojim od Europskog parlamenta 
traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu odluku,

– uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku 
Konferencije predsjednika odbora od 2. rujna 2020.,

– uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. 
srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom 
repozitoriju1, a posebno njezine članke 25. stavak 2.a i 82. stavak 6.,

– uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

– uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu 
politiku,

– uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u 
članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. rujna 2020.,

A. budući da se u nekoliko delegiranih akata koje treba donijeti u skladu s nedavno 
izmijenjenom Uredbom (EU) br. 648/2012 („EMIR”) utvrđuje kako će se pravila 
EMIR-a primjenjivati na središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja koje pružaju 
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usluge društvima iz Unije; budući da će se tim delegiranim aktima dati veće ovlasti 
Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA); budući da 
bi središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja koje se smatraju sustavno važnima 
za financijsku stabilnost Unije ili neke od njezinih država članica trebale podlijegati 
posebnim zahtjevima i pojačanom nadzoru ESMA-e kako bi se osigurali ravnopravni 
uvjeti za središnje druge ugovorne strane iz Unije i očuvala stabilnost financijskog 
sustava Unije;

B. budući da je Komisija na temelju članka 25. stavka 2.a ovlaštena za donošenje 
delegiranog akta kojim se dodatno određuju kriteriji koje će ESMA primjenjivati pri 
utvrđivanju je li središnja druga ugovorna strana treće zemlje sistemski važna ili hoće li 
vjerojatno postati sistemski važna za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više 
njezinih država članica;

C. budući da bi ova Delegirana uredba trebala hitno stupiti na snagu kako bi se zajamčila 
pripravnost Unije nakon isteka prijelaznog razdoblja kada se pravo Unije više neće 
primjenjivati u Ujedinjenoj Kraljevini;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.




