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I.
(Rezolucije, preporuke i mišljenja)

MIŠLJENJA

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA
MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 7. siječnja 2014.
o prijedlogu uredbe o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim
instrumentima i financijskim ugovorima
(CON/2014/2)
(2014/C 113/01)
Uvod i pravna osnova
Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 18. listopada 2013. i 28. listopada 2013. zahtjeve od Vijeća
i Europskog parlamenta za mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji
se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (1) (u daljnjem
tekstu „predložena uredba”).
Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja utemeljena je na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije budući da predložena uredba sadrži odredbe koje utječu na
doprinos Europskog sustava središnjih banaka nesmetanom vođenju politika koje se odnose na stabilnost
financijskog sustava kako je navedeno u članku 127. stavku 5. Ugovora. Upravno vijeće donijelo je ovo
mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.
1.

Svrha predložene uredbe

1.1

Predložena uredba uvodi zajednički regulatorni okvir Unije za uređivanje objavljenih indeksa koji se rabe
kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima, kao što su sporazumi o
potrošačkim kreditima, ili u mjerenju uspješnosti investicijskih fondova kako bi se osigurala njihova
ispravnost i točnost i time doprinijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta postižući istodobno visoku razinu
zaštite potrošača i ulagatelja (2).

1.2

Novi okvir uređuje cjelokupni postupak određivanja referentnih vrijednosti, od pridonošenja kotacija ili
drugih ulaznih podataka od strane sudionika na tržištu, upravljanja i kontrole referentne vrijednosti do
njezinog širenja i objavljivanja. Točnije, cilj je predložene uredbe učiniti referentne vrijednosti pouzdanijim
i stabilnijim tako da sudionici na tržištu mogu njima teže manipulirati te postupak određivanja refe
rentnih vrijednosti učiniti općenito transparentnijim. Uredba to nastoji postići prvenstveno jačanjem
nadzora kvalitete i metodologije za pridonošenje ulaznih podataka indeksima koji se mogu rabiti kao
referentne vrijednosti (3), i jačanjem upravljanja i nadzora nad subjektima koji upravljaju pružanjem refe
rentne vrijednosti. Na temelju predloženog sustava, administratori smješteni u Uniji obvezni su podnijeti
zahtjev za odobrenje od svojeg matičnog nadležnog tijela (4). Budući da administratorska funkcija ima
središnju ulogu u određivanju referentnih vrijednosti i uključuje diskrecijska prava u pogledu načina na
koji se ulazni podaci prenose u referentnu vrijednost, administratori moraju donijeti kodeks

(1) COM(2013) 641 final.
(2) Vidjeti članak 1. predložene uredbe. Područje primjene predložene uredbe je široko i obuhvaća vrlo raznolike indekse referentnih
vrijednosti, uključujući sve referentne vrijednosti koje se rabe u financijskim instrumentima koji su uvršteni za trgovanje ili kojima se
trguje na reguliranom mjestu trgovanja, kao što je energija, roba i valutne izvedenice.
(3) Vidjeti članke 7. i 8. predložene uredbe.
(4) Vidjeti članak 22. predložene uredbe. Stoga, kao što određuje članak 19., nadzirani subjekti mogu rabiti referentnu vrijednost koja je
obuhvaćena predloženom uredbom samo ako ju je pružio administrator s odobrenjem u skladu s člankom 23. ili je registriran u skladu
s člankom 21.
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ponašanja i osigurati da na pružanje podataka ne utječe bilo kakav sukob interesa (5). Komisija ima ovlast
odlučiti o tome koje referentne vrijednosti smještene u Uniji predstavljaju „ključne referentne vrijednosti” i
donijeti popis tih referentnih vrijednosti na razini Unije (6).

1.3

Na temelju predložene uredbe, države članice moraju u vezi nadzora i provedbe odrediti tijelo ili tijela
koja su odgovorna za ove zadaće (7) i o tim tijelima obavijestiti Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne
papire i tržišta kapitala (ESMA). Budući da kod ključnih referentnih vrijednosti postoji veća vjerojatnost
prekograničnog učinka, nadležno tijelo administratora mora uspostaviti kolegij nadležnih tijela koji se
sastoji od tog tijela, ESMA-e, nadležnih tijela subjekata koji pridonose utvrđivanju referentnih tijela i
drugih nadležnih tijela, kada je to opravdano, te mora također u pisanom obliku sastaviti mehanizme
koordinacije u okviru kolegija, među ostalim, o pomoći koja se pruža navedenom tijelu radi provedbe
određenih mjera u vezi obveznog doprinosa ključnoj referentnoj vrijednosti (8). U nedostatku mehanizma u
okviru kolegija o poduzimanju određenih posebnih mjera (9), nadležno tijelo administratora može donijeti
odluku o stvari, pod uvjetom da svako odstupanje od mišljenja drugih članova kolegija i ESMA-e, gdje je
to prikladno, bude u potpunosti obrazloženo. Povrh toga, kada se, između ostalog, nadležna tijela ne
sporazume o pisanim mehanizmima ili kada postoji nesporazum o poduzetoj mjeri; ESMA može donijeti
odluku ili na temelju upućivanja drugog člana kolegija ili na vlastitu inicijativu na temelju postupka
„obvezujućeg posredovanja” (10). Predložena uredba također propisuje režim jednakovrijednosti kojim
upravlja ESMA za referentne vrijednosti kojima se upravlja iz trećih zemalja (11).

1.4

Prijedlog također dopunjuje nedavne prijedloge Komisije za uključivanje manipulacije referentnim
vrijednostima kao prijestupa zlouporabe tržišta koji podliježe strogim administrativnim novčanim kaznama
u novi režim zlouporabe tržišta (12). S međunarodnog gledišta, navodi se da je predložena uredba u
skladu s načelima o financijskim referentnim vrijednostima koje je u lipnju 2013. donijela Međunarodna
organizacija za vrijednosne papire (IOSCO) (13).

2.

Opće napomene
ESB podržava cilj predložene uredbe za uspostavu zajedničkih pravila na razini Unije o postupku
utvrđivanja referentnih vrijednosti za financijske instrumente (14) i financijske ugovore (15) radi ispravnosti i
pouzdanosti financijskih referentnih vrijednosti i šireg interesa za zaštitu investitora i potrošača. ESB
smatra da je regulatorni odgovor opravdan i razmjeran nedostacima koji su ustanovljeni u postupku
utvrđivanja referentnih vrijednosti. Ponovna uspostava ispravnosti i javnog povjerenja u financijske refe
rentne vrijednosti je tim važnija u jeku navodne manipulacije referentnim vrijednostima ključne
međubankovne kamatne stope Libor i Euribor, koje su u nizu slučajeva imale za posljedicu značajne
novčane kazne i navode o zlouporabi drugih referentnih vrijednosti. Za Eurosustav, održavanje kvalitete
pridonošenja (ulazni podaci) ovim referentnim vrijednostima te integriteta njihovog administratora ključno
je za očuvanje ispravnosti i pouzdanosti ovih ključnih referentnih vrijednosti.

(5) Npr. ako članstvo administratora ili radnog tijela kojim upravlja, obuhvaća sudionike na tržištu koji dostavljaju ulazne podatke za
indeks.
(6) Vidjeti članak 13. predložene uredbe. Administratori moraju u vezi ključnih referentnih vrijednosti obavijestiti nadležno tijelo i ishoditi
od njega suglasnost za kodeks ponašanja.
(7) Vidjeti članak 29. predložene uredbe. Nadzorne i istražne ovlasti nadležnih tijela utvrđene su u članku 30., a njihove upravne sankcije
u članku 31.
(8) Vidjeti članak 34. stavke 1. i 6. predložene uredbe. Odgovarajuća mjera u vezi obveznog pridonošenja nalazi se u članku 14. stavku 1.
točkama (a) i (b).
(9) Ovo obuhvaća mjere u vezi obveznog pridonošenja (članak 14.), davanje odobrenje administratorima (članci 23. i 24.) i upravne mjere
i sankcije (članak 31.).
(10) Ovo je utvrđeno u članku 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog
nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i ukidanju
Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010, str. 84.).
(11) Vidjeti Glavu V. predložene uredbe. Administratori referentnih vrijednosti trećih zemalja moraju obavijestiti ESMA-u o referentnoj
vrijednosti i kod nje ju registrirati, a Komisija mora odobriti regulatorni režim trećih zemalja kao jednakovriiedan režimu Unije prije
nego što ga nadzirani subjekti Unije mogu koristiti.
(12) Vidjeti izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju
tržištem (zlouporabi tržišta), COM(2012) 421 final, i izmijenjeni prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenim
sankcijama za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem, COM(2012) 420 final.
(13) Vidjeti konačni izvještaj IOSCO-a o načelima za financijske referentne vrijednosti od 17. srpnja 2013., dostupan na mrežnoj stranici
IOSCO-a na www.iosco.org.
(14) Vidjeti članak 3. stavak 1. točku 13. predložene uredbe.
(15) Sukladno članku 3. stavku 1. točki 15. predložene uredbe, to su ugovori o kreditu i ugovori o kreditu koji se odnose na stambenu
imovinu kako je utvrđeno u odgovarajućim direktivama Unije.
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U odgovoru Eurosustava na javno savjetovanje Komisije iz 2012. o uređivanju indeksa (16), ESB je
naglasio sustavnu važnost referentne vrijednosti Euribor za financijsku stabilnost i dao posebne preporuke
o kratkoročnim i srednjoročnim te dugoročnim mjerama za poboljšanje ispravnosti i pouzdanosti Euribora
i drugih takvih referentnih vrijednosti. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama Eurosustava, ESB je i
na razini Unije i na međunarodnoj razini dao odgovore Eurosustava na druga slična savjetovanja o
budućnosti indeksa referentnih vrijednosti (17).

ESB bi htio iznijeti i nekoliko primjedbi usmjerenih na budućnost reforme ključnih referentnih kamatnih
stopa. Iako je napravljen napredak u jačanju postupka upravljanja i ponovnom uspostavljanju
vjerodostojnosti, moraju se poduzeti daljnji koraci. ESB snažno podupire tržišne inicijative koje su
usmjerene na određivanje referentne stope koje se temelje na transakcijama i koje bi mogle predstavljati
ostvarive dopune ili zamjene za Euribor i podržavati olakšavanje izbora u financijskom sustavu koji se
mijenja tako da korisnici mogu izabrati referentne stope koje bolje odgovaraju njihovim potrebama.
Nadalje, kod stvaranja novih referentnih stopa moraju se uzeti u obzir ispravna načela za referentne stope
koja su iznijeli ESMA, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i IOSCO. Stoga, ESB izričito poziva
sudionike na tržištu da aktivno sudjeluju u postupku stvaranja stope, kako bi se osigurala da konačna
stopa udovoljava potrebama tržišta. U ovom je prijelaznom stadiju vrlo bitno za nove referentne stope da
je svaki okvir Unije prihvatljiv za sudionike na tržištu. Ovo je posebno ključno budući da je područje
primjene predložene uredbe vrlo široko. ESB bi također htio naglasiti da su njegove posebne napomene
usmjerene prvenstveno na utjecaj uredbe na ključne referentne kamatne stope.

3.

Posebne napomene

3.1

Područje primjene, isključivanje indeksa i referentnih vrijednosti koje pružaju središnje banke i definicija

3.1.1 ESB podupire široko područje primjene predložene uredbe koje obuhvaća sve referentne vrijednosti koje
se rabe u financijskim instrumentima koji su uvršteni za trgovanje ili kojima se trguje na uređenom
mjestu trgovanja, kao što su energija, roba i valutne izvedenice, te financijski ugovori i vrijednosti
investicijskih fondova (18). Ovo je primjereno s obzirom na opsežnu i dalekosežnu uporabu referentnih
vrijednosti na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima, te shodno tome njihov značajan potencijal
za negativan utjecaj na investitore i potrošače manje složenih proizvoda, kao što su hipoteke.

3.1.2 ESB pozdravlja izričito isključivanje iz područja primjene predložene uredbe onih središnjih banaka, koje
su članice Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) budući da one već raspolažu sustavima, kojim se
osigurava usklađenost s njezinim ciljevima (19). Međutim, ESB predlaže proširiti izuzeće na sve središnje
banke budući da referentne vrijednosti i indeksi, koje one pružaju, već podliježu kontroli javnih tijela. Te
kontrole su već stvorene za postupanje u skladu s načelima, standardima i postupcima koji osiguravaju
točnost, ispravnost i neovisnost referentnih vrijednosti i indeksa (20). Primjena predložene uredbe na
središnje banke - te na javna tijela općenito - predstavljalo bi za njih dvostruku obvezu, ako će upra
vitelji biti podložni nadzoru njihovih nacionalnih nadzornih tijela. Predloženom uredbom stoga nije
potrebno
obuhvatiti
središnje
banke
i
njihove
referentne
vrijednosti
i
indekse (21),
(16) Vidjeti Javno savjetovanje Europske komisije o uređivanju indeksa - odgovor Eurosustava, studeni 2012., str. 2-3., dostupno na
www.ecb.europa.eu
(17) Vidjeti Odgovor Eurosustava na javno savjetovanje EBA-e i ESMA-e o načelima za postupke utvrđivanja referentnih vrijednosti u Europskoj uniji i
Odgovor Eurosustava na Izvještaj IOSCO-a o savjetovanju o financijskim referentnim vrijednostima, oba objavljena u veljači 2013.
(18) Novčani fondovi (NF) također mogu rabiti indekse u cijeni financijskih instrumenata kojima trguju. Vidjeti prijedlog uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima, COM(2013) 615 final, koji obvezuje novčane fondove da ako metoda vrednovanja po
tržišnoj vrijednosti nije dostupna, vrednuju svoju imovinu po modelu, što je metodologija referentne vrijednosti (vidjeti osobito uvodnu
izjavu 41. i članak 2. stavak 10. te predložene uredbe). Novčani fondovi će obično biti strukturirani ili kao upravitelji alternativnih
investicijskih fondova ili kao subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire, te su kao takvi obuhvaćeni definicijom
nadziranih subjekata (vidjeti članak 3. stavak 1. točku 14. podtočke (e) i (f) predložene uredbe).
(19) Vidjeti članak 2. stavak 2. točku (a) i uvodnu izjavu 16. predložene uredbe.
(20) Vidjeti izmjene 1. do 3.
(21) S tim u vezi se primjećuje da je u nacrtu izvješća Odbora za gospodarske i financijske poslove Europskog parlamenta (ECON) od
15. studenog 2013. predloženo obuhvatiti nacionalne središnje banke područjem primjene predložene uredbe - (vidjeti izmjenu 20.
nacrta izvještaja). Ono međutim priznaje (uvodna izjava 20.) da „izmještanje izračuna” ne znači da je onaj koji radi izračun
administrator za potrebe ove uredbe, kada ne postoje diskrecijska prava u primjeni formule. Odbor još nije glasovao o nacrtu izvješća.
Dostupno na mrežnoj stranici Parlamenta na www.europarl.europa.eu.
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a ESB se ne bi protivio proširenju izuzeća na sva javna tijela. Ovo je dosljedno načelima IOSCO-a o
određivanju referentnih vrijednosti, nedavni izvještaj u kojem je navedeno da upravljanje referentnim
vrijednostima od strane nacionalnih tijela koji se rabe u svrhu javne politike nije u njihovom području
primjene (22).

Nadalje, u vezi definicije „međubankovna referentna kamatna stopa” (23), ESB primjećuje da poseban režim
utvrđen u Prilogu II. obuhvaća samo referentne vrijednosti, koje se temelje na kamatnim stopama po
kojima banke jedne od drugih mogu dati ili uzeti zajam. Stajalište je ESB-a da režim treba biti manje
ograničavajući te treba obuhvatiti i referentne vrijednosti kod kojih je temeljna imovina stopa, po kojoj
banka može dati ili uzeti zajam od tržišta za velike komitente (24). Tržište za velike komitente može osim
banaka obuhvaćati i druge agente.

3.2

Ispravnost i pouzdanost referentne vrijednosti te odobrenje i nadzor administratora (25)

3.2.1 ESB pozdravlja činjenicu da ulazni podaci, koje dostavljaju subjekti koji pridonose utvrđivanju, moraju biti
podaci o transakcijama te da se drugi podaci mogu rabiti samo ako dostupni podaci o transakcijama
nisu dovoljni da točno i pouzdano odraze tržišnu ili gospodarsku stvarnost, koje referentna vrijednost
mora mjeriti, pod uvjetom da su provjerljivi (26).

3.2.2 Međutim, zakonodavna tijela Unije trebaju posebno osigurati da, u ostvarivanju opravdanih ciljeva
prijedloga, pooštravanje regulatornih zahtjeva za administratore (27) slučajno ne odvrati nove kandidate za
tako ključne funkcije niti da previše obeshrabri postojeće upravitelje da ostanu na toj funkciji, posebno za
vrijeme trenutnog prijelaznog razdoblja do mogućih novih referentnih stopa (28). Takve prepreke ulasku
mogle bi dovesti neoptimalnog popisa referentnih vrijednosti koje ne bi udovoljile korisničkim potrebama.

3.2.3 Nadalje, u svrhu utvrđivanja praga od „50 % vrijednosti transakcija na tržištu”, što je u članku 7. stavku
1. točki (c) potrebno kako bi administrator utvrdio, postoji li temeljna imovina za referentnu vrijednost,
koja se ne temelji na transakciji, potrebno je pojašnjenje o tome kako će administrator dati stabilnu i
nepobojnu ocjenu što čini tržište u svrhu ovog utvrđenja, ako je „tržište” gospodarski izraz izveden iz
prava tržišnog natjecanja i nije dalje određen u predloženoj uredbi.

3.2.4 ESB također primjećuje da će na temelju predložene uredbe upravitelje i subjekte pridonošenja utvrđivanju
u Uniji nadzirati nadležna tijela koje odrede države članice i da će administratori referentnih vrijednosti
morati ishoditi odobrenje tih tijela. ESB je prije iznio svoje stajalište (29) da zbog sistemske važnosti Euri
bora za financijska tržišta Unije i njegove uloge u prijenosu monetarne politike, Europska nadzorna tijela
(ESA) trebaju sudjelovati u nadzoru postupka određivanja stope Euribora. ESB vjeruje da su tijela poput
ESMA-e i EBA-e u dobrom položaju za preuzimanje te uloge. ESB stoga pozdravlja prijedlog Komisije za
donošenje delegiranih akata o tehničkim standardima koje pripremi ESMA o određenim pitanjima u
postupku određivanja standardnih vrijednosti i predloženu ovlast ESMA-e za provođenje „obvezujućeg
posredovanja” u koordiniranju suradnje između nadležnih tijela u Uniji (30) i njezinu ulogu u registriranju
i povlačenju registracije administratora smještenih u trećim državama (31). Štoviše, terminologija mjesta na
kojem se nalaze pravne ili fizičke osobe, kako je utvrđeno u predloženoj uredbi, trebala bi se dosljedno
upotrebljavati kroz čitav tekst (32). ESB također pozdravlja činjenicu da na temelju predložene uredbe
nadležna tijela mogu ESMA-i delegirati neke od svojih zadaća, pod uvjetom da ESMA na to pristane (33).
(22) Konačni izvještaj IOSCO-a o načelima za financijske referentne vrijednosti, vidjeti bilješku 13.
(23) Vidjeti članak 3. stavak 1. točku 19. i Prilog II. predložene uredbe.
(24) Vidjeti izmjenu 5. Vidjeti također poglavlje o referentnim kamatnim stopama u Mjesečnom biltenu ESB-a iz listopada 2013., str. 69.,
dostupno na mrežnoj stranici ESB-a na www.ecb.europa.eu.
(25) Vidjeti glave II. i VI. predložene uredbe.
(26) Vidjeti članak 7. stavak 1. točku (a) predložene uredbe.
(27) Vidjeti poglavlje 1. glave II. predložene uredbe.
(28) Vidjeti stavak 3.3.2. u kojem je istaknuta zabrinutost za upotrebljivost pragova obveznog pridonošenja.
(29) Vidjeti Javno savjetovanje Europske komisije o uređivanju indeksa - odgovor Eurosustava, studeni 2012., str. 3.
(30) Ovo je propisano u članku 34. predložene uredbe uz upućivanje na članak 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.
(31) Vidjeti članke 20. i 21. predložene uredbe.
(32) Vidjeti izmjenu 9. u odnosu na članak 20. stavak 1. gdje je upotrijebljen izraz „administrator s poslovnim nastanom u trećoj zemlji”.
(33) Vidjeti članak 26. stavak 2. predložene uredbe.
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Sektorski zahtjevi, ključne referentne vrijednosti i obvezna pridonošenja (34)

3.3.1 Prijedlog sadrži regulatorne zahtjeve za različite vrste referentnih vrijednosti i sektora te poseban režim za
ključne „referentne vrijednosti” (35). ESB podržava elemente takvog strožeg režima za ključne referentne
vrijednosti. ESB također pozdravlja činjenicu da predložena uredba predviđa obvezno pridonošenje ulaznih
podatka ključnoj referentnoj vrijednosti od strane nadziranih subjekata (36). Ovo je važan zaštitni
mehanizam u slučaju, koji se ne može isključiti, da dođe do tržišnog nedostatka i pridonošenja iz
podataka temeljenih na transakcijama presuše ili nisu dostupna (37). ESB je, međutim, zabrinut jer sadašnja
definicija „ključne referentne vrijednosti” (38), koja zahtijeva da su većina subjekata koji pridonose nadzirani
subjekti i da „referentni financijski instrumenti imaju zamišljenu vrijednost od najmanje 500 milijardi
eura”, ne može pružiti dovoljno sigurnu osnovu za pojavu novih ključnih referentnih vrijednosti, kao što
su međubankovne kamatne stope. Osim stvaranja potencijalne prepreke ulasku, daljnji nedostatak
predložene definicije je poteškoća u procjeni je li brojčani prag dosegnut. Stoga ESB zagovara zadržavanje
prilagodljivije definicije utemeljene na razlozima financijske stabilnosti (39).

3.3.2 ESB je ozbiljno zabrinut oko predloženog teksta praga za aktiviranje ovlasti da se zahtijeva obvezno
pridonošenje. U sadašnjem tekstu, članak 14. daje administratorovom nadležnom tijelu određene ovlasti
koje može izvršavati kako bi se osiguralo da nadzirani subjekti nastave pridonositi utvrđivanju referentnih
vrijednosti te ih može obvezati na poduzimanje drugih koraka (40) u situaciji u kojoj „tijekom bilo koje
godine najmanje 20 % subjekata prestane pridonositi utvrđivanju ključne referentne vrijednosti, ili ima
dovoljno naznaka da će 20 % subjekata prestati pridonositi utvrđivanju”. Međutim, mogu postojati situacije
u kojima kroz nekoliko godina niz institucija članica radnih tijela prestane pridonositi ulazne podatke, ali
unatoč tome, broj prestanaka u bilo kojoj godini (na kontinuiranoj ili kalendarskoj osnovi) ne dosegne
20 % svih subjekata koji pridonose utvrđivanju referentne vrijednosti te se stoga ne aktivira ovlast za
intervenciju nadležnog tijela. Ovo za posljedicu može imati postupan kraj ključne referentne vrijednosti
bez mogućnosti pozivanja na bilo koji obvezni sustav. Ovo može imati ozbiljne implikacije u vezi
zastupljenosti radnog tijela. Iako upravitelj ima obvezu osigurati da ulazni podaci budu pribavljeni od
radnog tijela ili skupine suradnika koja je pouzdana i reprezentativna (41), bez aktiviranja obveznih
pridonošenja, nedostaci u ulaznim podacima za referentnu vrijednost mogu imati ozbiljne učinke na
financijsku stabilnost i uredno funkcioniranje tržišta. S obzirom na ključnu narav ovih referentnih
vrijednosti i vodeći računa o razlozima financijske stabilnosti i nesmetanog funkcioniranja tržišta, ESB izri
čito preporučuje da se izbjegava oslanjanje na numerički test, koji se lako može zaobići i koji se nikad
ne mora primijeniti, nego da se zamijeni kvalitativnim kriterijima povezanim s razlozima financijske
stabilnosti. Shodno tome, ESB preporučuje da se administrator obveže na procjenu u pravilnim razmacima
i svaki put kada se radno tijelo smanji, bilo da radno tijelo ostane reprezentativno, bilo, posebice, da se
zbog smanjenja njegove veličine ulazni podaci pribave od nedovoljno reprezentativne skupine subjekata
koji pridonose (42). S tim u vezi ESB primjećuje da članak 7. stavak 1. točka (b) predložene uredbe
zahtijeva da upravitelj „dobiva ulazne podatke od pouzdanog i reprezentativnog radnog tijela ili skupine
suradnika kako bi se osiguralo da izračunana referentna vrijednost pouzdano odrazi tržišnu ili ekonomsku
stvarnost koju treba mjeriti (‚reprezentativni subjekti koji pridonose utvrđivanju’)”. S tim u vezi ESB
preporučuje da članak 14. stavak 2. izričito odredi da nadzirani subjekti koji su izabrani da pridonose
utvrđivanju ključne referentne vrijednosti na obveznoj osnovi mogu obuhvatiti i nadzirane subjekte koji
nisu institucije radne skupine.
(34) Vidjeti Glavu III. predložene uredbe.
(35) Vidjeti članak 3. stavak 1. točku 21. (definiciju) i članak 13. predložene uredbe. Posebno, administrator ključne referentne vrijednosti
mora obavijestiti nacionalno nadležno tijelo koje mora potvrditi da je njegov kodeks ponašanja u skladu s uredbom.
(36) Vidjeti članak 14. predložene uredbe.
(37) Vidjeti Odgovor Eurosustava na javno savjetovanja EBA-e i ESMA-e, vidjeti bilješku 17.
(38) Vidjeti članak 3. stavak 1. točku 21. predložene uredbe.
(39) Vidjeti izmjenu 6.
(40) Vidjeti članak 14. stavak 1. točke (a) do (c) predložene uredbe.
(41) Vidjeti članak 7. stavak 1. točku (b) u vezi s Odjeljkom C Priloga I. predložene uredbe.
(42) Vidjeti izmjenu 6.
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3.3.3 U slučaju ključnih referentnih vrijednosti, predložena uredba također obvezuje nadležna tijela subjekata
koji pridonose utvrđivanju da „pruže pomoć” nadležnom tijelu administratoru referentne vrijednosti u
provedbi mjera određenih u članku 14. stavku 1. točkama (a) i (b) (43), uključujući zahtjev da nadzirani
subjekti pridonose utvrđivanju referentnih vrijednosti na obveznoj osnovi. ESB shvaća da kada je ili
nadležno tijelo administratora donijelo odluku o bilo kojoj od tih mjera, no postoji nesporazum na
kolegiju o poduzetim mjeri/mjerama, ili ne postoji suglasnost o pisanim mehanizmima koji se trebaju
sastaviti radi provedbe mjera od strane nadležnog tijela administratora, predmet može biti upućen ESMA-i,
koja može donijeti odluku na temelju postupka određenog u članku 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.4

Nadzorna suradnja
U odnosu na svaku ključnu referentnu vrijednost, predložena uredba propisuje osnivanje kolegija
nadzornih tijela (44). ESB je, međutim, zabrinut za provedivost takvog postupka u slučaju kritičnih
financijskih referentnih vrijednosti, osobito u izvanrednim situacijama kao što su tržišni nedostaci. Osim
toga, ti mehanizmi ne bi trebali utjecati na nadležnost ESB-a nad nadzorom banaka na temelju uredbe
koja dodjeljuje ESB-u posebne zadaće u području bonitetnog nadzora kreditnih institucija (45). Ova uredba
dodjeljuje ESB-u zadaće bonitetnog nadzora, ali ne i zadaće povezane s nadzorom poslovanja, u odnosu
na kreditne institucije (46). Stoga, ESB razumije da nacionalna nadležna tijela ostaju nadležna za nadzor
referentnih vrijednosti. Međutim, uklanjanje svake sumnje u vezi s nadležnošću za nadzor financijskog
ponašanja institucija koje zajedno podliježu jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM), ostaje na
nacionalnim nadležnim tijelima, dok bi uredba trebala utvrditi da nadležno tijelo, koje trebaju odrediti
države članice, mora biti nacionalno nadležno tijelo.

3.5

Transparentnost i zaštita potrošača

3.5.1 ESB primjećuje da je na temelju članka 16. stavka 1. predložene uredbe upravitelj obvezan objaviti ulazne
podatke upotrijebljene za utvrđivanje referentne vrijednosti odmah nakon objave referentne vrijednosti,
osim kada bi objava imala ozbiljne negativne posljedice ili kada bi negativno utjecala na pouzdanost i
cjelovitost referentne vrijednosti, u kojem slučaju objava može biti privremeno odgođena za vrijeme koje
značajno umanjuje posljedice. ESB nadalje shvaća da se odredbe predložene uredbe o zabrani nadležnom
tijelu, njegovim zaposlenicima i bilo kojem njegovom delegiranom agentu da otkriju „informacije obuhva
ćene poslovnom tajnom” bilo kojoj osobi, ne odnose na upravitelje referentnih vrijednosti i stoga ne
sprječavaju upravitelje, da u konačnici objave ulazne podatke čak i kada sadrže podatke navedene u
članku 16. predložene uredbe. Dvojbeno je, međutim, pružaju li ti podaci dodane vrijednosti korisnicima.
Umjesto toga predložena uredba trebala bi osigurati da korisnici budu sigurni u pouzdanost podataka
putem njihovog pravilnog nadzora, supervizije, pohranjivanja i revizije. Povrh toga, u vezi referentnih
vrijednosti utemeljenih na transakcijama mogu se pojaviti situacije u kojima ulazni podaci, koji se trebaju
objaviti, obuhvaćaju podatke koji su komercijalno osjetljivi ili podliježu poslovnoj povjerljivosti, na primjer
ako su podaci o opsegu za transakcije obuhvaćeni ulaznim podacima. Stoga, upravitelj ne trebao biti
obvezan objavljivati podatke čak niti uz odgodu, osim ako odgovarajući subjekt koji doprinosi utvrđivanju
referentnih vrijednosti nije dao prethodno odobrenje, te bi bilo dostatno da je upravitelj obvezan pohra
niti podatke na određeno razdoblje unutar kojeg bi im nadležno tijelo moglo na zahtjev pristupiti (47).
Ovo bi moglo predstavljati manji teret za subjekte koji doprinose utvrđivanju referentnih vrijednosti pri
čemu bi se upraviteljevom nadležnom tijelu omogućio pristup podacima radi nadgledanja njihove točnost
i dostatnosti.
(43) Ova odredba daje administratorovom nadležnom tijelu ovlasti da (a) zahtijeva od nadziranih subjekata pridonošenje ulaznih podataka
administratoru u skladu s metodologijom, kodeksom ponašanja ili drugim pravilima; i (b) odredi oblik i vrijeme u koje se ulazni podaci
moraju pridonositi. Obveza pružanja pomoći utvrđena je u članku 14. stavku 3.
(44) Vidjeti članak 34. stavke 1. i 2. predložene uredbe.
(45) Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama
bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.). Vidjeti također Uredbu (EU) br. 1022/2013 Europskog
parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog
nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU)
br. 1024/2013 (SL L 287, 29.10.2013., str. 5.).
(46) Vidjeti članak 4. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013.
(47) Vidjeti članak 16. predložene uredbe i izmjenu 7.
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3.5.2 Odredbe o transparentnosti obvezuju upravitelja referentne vrijednosti da objavi slijed radnji koje treba
poduzeti u slučaju bitnih izmjena ili prestanka referentne vrijednosti. Također, subjekti nadzora i korisnici
su također obvezni objaviti stabilne planove s naznakom radnji koje bi poduzeli u takvom slučaju (48).
Međutim, niti te odredbe niti odredbe o prijelaznim aranžmanima (49), određuju zahtjev za interventne
planove u slučaju iznenadnog poremećaja referentne vrijednosti. ESB stoga preporučuje da predložena
uredba obuhvati zahtjev za upravitelja referentne vrijednosti da izradi vlastite interventne postupke uz
potpunu transparentnost prema krajnjim korisnicima indeksa. Predlaže se uključiti takve odredbe u kodeks
ponašanja upravitelja referentne vrijednosti kao dodatni zahtjev na temelju Priloga I. odjeljka D stavka 1.
predložene uredbe (50).

3.5.3 Subjekti nadzora kao što su kreditne institucije obvezne su procijeniti je li povezivanje financijskog
ugovora, koji se sklapa s klijentom, s referentnom vrijednošću podobno za uporabu od strane klijenta. U
osiguranju njegove podobnosti subjekt je obvezan pribaviti potrebne informacije o toj referentnoj
vrijednosti, uključujući upraviteljevu javnu izjavu o referentnoj vrijednosti (51). ESB preporučuje da
zakonodavna tijela Unije razjasne na koji će se način ova obveza odraziti na prijedlog Komisije o
ugovorima o kreditu koji se odnose na stambenu imovinu (52), budući da je predložena uredba definicijom
financijskih ugovora obuhvatila hipoteke.

3.6

Uporaba referentnih vrijednosti od strane administratora iz trećih zemalja (53)

3.6.1 ESB primjećuje da su na temelju predloženog režima jednakovrijednosti u članku 20. referentne
vrijednosti, koje pružaju administratori s poslovnim nastanom u trećim zemljama, obvezne ispuniti odre
đene posebne uvjete, uključujući ishođenje odluke Komisije kojom se priznaje da je njihov pravni okvir i
nadzorna praksa jednakovrijedna onoj iz predložene uredbe, prije nego takve referentne vrijednosti mogu
rabiti nadzirani subjekti u Uniji. ESB također primjećuje da se ne čini da takvim referentnim
vrijednostima koriste prijelazne odredbe prema članku 39., budući da se čini da one samo uređuju
postojeće referentne vrijednosti, čiji administrator mora podnijeti zahtjev za odobrenje nadležnom tijelu
države članice u kojoj se administrator nalazi, tj. administratori koji se nalaze u Uniji.

3.6.2 ESB je zabrinut oko izvodljivosti predloženog režima jednakovrijednosti, osobito ako bi se trebao uvesti
zajedno s drugim odredbama predložene uredbe. U mnogim važnim investicijskim proizvodima u Uniji,
osobito u izvedenicama i investicijskim fondovima, rabe se referentne vrijednosti izvan Unije. Iako je
IOSCO objavio načela o određivanju referentnih vrijednosti te poziva zemlje na njihovu provedbu (54), ovo
ostaje stvar svake zemlje i stoga je nejasno hoće li ih svi članovi IOSCO-a provesti putem zakonodavstva.
Budući da pozitivna odluka Komisije o jednakovrijednosti na temelju predložene uredbe mora navesti da
pravni okvir treće zemlje osigurava, da su zahtjevi iz uredbe, uključujući upravljačke i nadzorne zahtjeve
za administratore, pravno obvezujući i predmet učinkovitog nadzora i provedbe (55), za mnogo pravnih
okvira trećih zemalja, uključujući zemlje G20, može biti teško ispuniti uvjete za jednakovrijednost, na
primjer, ako nadzornim zahtjevima ne podvrgavaju administratora ili subjekta koji pridonosi
utvrđivanju (56). Shodno tome, širok raspon proizvoda povezanih s referentnom vrijednošću kojom se
upravlja iz takve treće zemlje trebao bi se povući te bi potencijalan učinak takvog poteza na financijsku
stabilnost bio značajan.
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

Vidjeti članke 17. i 39. predložene uredbe.
Vidjeti članak 39. predložene uredbe.
Vidjeti izmjene 8. i 18.
Vidjeti članak 18. stavak 1. predložene uredbe.
Vidjeti prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ugovorima o kreditu za potrošače koji se odnose na stambenu nepokretnu
imovinu, COM(2011) 142 final.
Vidjeti članke 20. i 21.
Vidjeti bilješku 13., vidjeti također zadnju izjavu IOSCO-a od studenog 2013.
Vidjeti članak 20. stavak 2. točku (b) u vezi s člankom 5. predložene uredbe.
npr. jer je administrator udruga na nereguliranom tržištu. Na temelju povratnih informacija od sudionika na tržištu, ESB-a shvaća da
mali broj pravnih sustava izvan Unije namjerava urediti nešto više od glavne kamatne stope te određene referentne vrijednosti koje se
odnose na forex i robu.
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3.6.3 Nadalje ESB primjećuje da predloženi režim jednakovrijednosti ne pruža jasne smjernice o posljedicama za
ugovore sa sadašnjim takvim referentnim vrijednostima ako te referentne vrijednosti ne polože ispit
jednakovrijednosti, budući da se čini kako se prijelazne odredbe iz članka 39. primjenjuju samo na refe
rentne vrijednosti Unije.
3.6.4 Iz ovih razloga, radije nego da uporaba referentnih vrijednosti izvan Unije ostane u neizvjesnosti, ESB iz
navedenih razloga poziva zakonodavna tijela Unije da razmotre uvođenje barem dužeg provedbenog roka
za režim jednakovrijednosti na temelju kojeg bi se referentne vrijednosti u širokoj uporabi kojima se
upravlja u trećim zemljama, osobito zemljama G20, mogle i dalje rabiti u Uniji do kraja dužeg
prijelaznog razdoblja od 3 godine. U odnosu na te referentne vrijednosti trebalo bi obvezati administra
tora iz treće zemlje da dokaže usklađenost s načelima IOSCO-a u kontekstu svojeg domaćeg pravnog
okvira. Zbog toga bi referentna vrijednost bila privremeno izuzeta od zahtjeva za jednakovrijednost propi
sanih u članku 20. predložene uredbe. Važno je, međutim, održavati ravnotežu između razloga financijske
stabilnosti u Uniji i šire zabrinutosti za jednake uvjete tržišnog natjecanja između svih administratora
ključnih referentnih vrijednosti, koje su u širokoj uporabi u Uniji. Radi postizanja te ravnoteže ESB pred
viđa ulogu ESMA-e u povremenoj provjeri u ime Komisije jamči li se još uvijek odgođena provedba
režima jednakovrijednosti administratora izvan Unije (57).
4.

Drugi međunarodni aspekti
U odgovoru Eurosustava na savjetovanje Komisije iz rujna 2012. o uređivanju indeksa (58), ESB je naglasio
važnost da se u tom području osigura pravilna koordinacija zakonodavnih inicijativa između onih na
nacionalnoj razini i razini Unije te međunarodnih inicijativa. S tim u vezi ESB primjećuje da Službena
sektorska upravljačka skupina Odbora za Financijsku stabilnost, čiji je ESB član, trenutno razmatra buduć
nost referentne vrijednosti za bankarski sektor zajedno sa sudionicima na tržištu.
Na mjestima gdje ESB preporučuje izmjenu predložene uredbe, posebni prijedlozi izmjena teksta su nazna
čeni u Prilogu uz popratno objašnjenje dano u tu svrhu.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 7. siječnja 2014.

Predsjednik ESB-a
Mario DRAGHI

(57) Vidjeti izmjenu 16.
(58) Vidjeti Javno savjetovanje Europske komisije o uređivanju indeksa - odgovor Eurosustava, studeni 2012., str. 8.
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PRILOG
Prijedlozi izmjena teksta

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjene koje je predložio ESB (1)

Izmjena 1.
Uvodna izjava 16.

„(16) Referentne vrijednosti koje pružaju središnje banke u
Uniji podliježu kontroli javnih tijela te ispunjuju
načela, norme i postupke kojima se osiguravaju
točnost, ispravnost i neovisnost njihovih referentnih
vrijednosti, kako je predviđeno ovom Uredbom. Stoga
nije Stoga nije potrebno da te referentne vrijednosti
podliježu ovoj Uredbi. Međutim i središnje banke
trećih zemalja mogu pružati referentne vrijednosti koje
se primjenjuju u Uniji. Potrebno je utvrditi izuzimanje
od obveza na temelju ove Uredbe samo onih
središnjih banaka iz trećih zemalja koje pružaju refe
rentne vrijednosti i pritom podliježu standardima koji
su slični onima uspostavljenima ovom Uredbom.”

„(16) Referentne vrijednosti koje pružaju središnje banke u
Uniji podliježu kontroli javnih tijela te ispunjuju
načela, norme i postupke kojima se osiguravaju
točnost, ispravnost i neovisnost njihovih referentnih
vrijednosti, kako je predviđeno ovom Uredbom. Stoga
nije potrebno da te referentne vrijednosti podliježu
ovoj Uredbi. Međutim i središnje banke trećih zemalja
mogu pružati referentne vrijednosti koje se primjenjuju
u Uniji. Potrebno je utvrditi izuzimanje od obveza na
temelju ove Uredbe samo onih središnjih banaka iz
trećih zemalja koje pružaju referentne vrijednosti i
pritom podliježu standardima koji su slični onima
uspostavljenima ovom Uredbom.”

Obrazloženje
Referentne vrijednosti koje pružaju središnje banke podliježu kontroli javnih tijela. Te kontrole su već osmišljene radi postupanja u skladu s
načelima, standardima i postupcima koji osiguravaju točnost, ispravnost i neovisnost njihovih referentnih vrijednosti. Stoga predloženom
uredbom nije potrebno obuhvatiti središnje banke i referentne vrijednosti koje pružaju.

Izmjena 2.
Uvodna izjava 50.

„(50) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove
Uredbe, provedbene bi ovlasti u pogledu nekih
njezinih aspekata trebalo prenijeti na Komisiju. Ti se
aspekti odnose na utvrđivanje jednakovrijednosti
pravnog okvira kojem podliježu središnje banke i
pružatelji referentnih vrijednosti iz trećih zemalja te
utvrđivanja
ključne
naravi
određene
referentne
vrijednosti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu
s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta
i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila
i općih načela u vezi s kontrolnim mehanizmima
država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti
Komisije.”

„(50) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove
Uredbe, provedbene bi ovlasti u pogledu nekih
njezinih aspekata trebalo prenijeti na Komisiju. Ti se
aspekti odnose na utvrđivanje jednakovrijednosti
pravnog okvira kojem podliježu središnje banke i
pružatelji referentnih vrijednosti iz trećih zemalja te
utvrđivanja
ključne
naravi
određene
referentne
vrijednosti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu
s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta
i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila
i općih načela u vezi s kontrolnim mehanizmima
država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti
Komisije.”

Obrazloženje
Središnje banke su ovime izbrisane zbog predloženog izuzeća tih institucija.
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Izmjena 3.
Članak 2. stavci 2. i 3.

„2.

Ova se Uredba ne primjenjuje na:

„2.

Ova se Uredba ne primjenjuje na: središnje banke.

(a) članice Europskog sustava središnjih banaka (ESSB).

(a) članice Europskog sustava središnjih banaka (ESSB).

(b) središnje banke trećih zemalja čiji pravni okvir, odnosno
njegova načela, norme i postupke, Komisija priznaje kao
jednakovrijedne zahtjevima za točnošću, ispravnošću i
neovisnošću pri pružanju referentnih vrijednosti predvi
đenih ovom Uredbom.

(b) središnje banke trećih zemalja čiji pravni okvir, odnosno
njegova načela, norme i postupke, Komisija priznaje
kao jednakovrijedne zahtjevima za točnošću, ispravnošću
i neovisnošću pri pružanju referentnih vrijednosti pred
viđenih ovom Uredbom.

3.
Komisija sastavlja popis središnjih banaka trećih
zemalja iz stavka 2. točke (b).
Ti se provedbeni akti donose u skladu s kontrolnim
postupkom iz članka 38. stavka 2.”

3.
Komisija sastavlja popis središnjih banaka trećih
zemalja iz stavka 2. točke (b).
Ti se provedbeni akti donose u skladu s kontrolnim
postupkom iz članka 38. stavka 2.”

Obrazloženje
Molimo vidjeti obrazloženje uz izmjenu 1.

Izmjena 4.
Članak 3. stavak 1. točka 19.

„19. ‚međubankovna referentna kamatna stopa’ znači refe
rentna vrijednost čija je temeljna imovina za potrebe točke
1. podtočke (c) ovog članka ona stopa po kojoj banke
mogu pozajmiti od druge banke ili se kod nje zadužiti;”

„19: ‚međubankovna referentna kamatna stopa’ znači refe
rentna vrijednost čija je temeljna imovina za potrebe točke
1. podtočke (c) ovog članka ona stopa po kojoj banke
mogu pozajmiti od druge banke ili se kod nje zadužiti, ili
stopa dostupna na tržištu za velike komitente;”

Obrazloženje
Izraz „međubankovna referentna kamatna stopa” kako se rabi za potrebe posebnog režima utvrđenog u Prilogu II. ne čini se prikladnim za
sve sadašnje referentne vrijednosti kamatne stope ili one koje se mogu stvoriti u budućnosti. Na primjer, ne čini se da sadašnja definicija
obuhvaća kamatne stope utemeljene na provjerljivim podacima s tržišta za velike komitente. Stoga bi valjalo proširiti definiciju tako da
obuhvati ne samo referentne vrijednosti utemeljene na kamatnim stopama po kojima banke mogu pozajmiti od druge banke ili se kod nje
zadužiti, nego i one utemeljene na stopama koje se koriste u poslovima kreditiranja, koje banke obavljaju na tržištu za velike komitente.

15.4.2014.

Službeni list Europske unije

HR

Tekst koji je predložila Komisija

C 113/11

Izmjene koje je predložio ESB (1)

Izmjena 5.
Članak 3. stavak 1. točka 21.

„21. ‚ključna
referentna
vrijednost’
znači
referentna
vrijednosti čijem utvrđivanju pridonose većinom nadzirani
subjekti i na kojoj se temelje financijski instrumenti čija
zamišljena vrijednost iznosi najmanje 500 milijardi eura;”

„21. ‚ključna
referentna
vrijednost’
znači
referentna
vrijednost čijem utvrđivanju pridonose većinom nadzirani
subjekti i na kojoj se temelje financijski instrumenti čija
zamišljena vrijednost iznosi najmanje 500 milijardi eura
koja bi imala značajan negativan utjecaj na financijsku
stabilnost, uredno funkcioniranje tržišta, potrošače ili
realno gospodarstvo, ako bi se prestala pružati ili bi se
pružala upotrebljavajući nereprezentativno radno tijelo
ili skupinu subjekata ili nereprezentativne ulazne
podatke;”

Obrazloženje
ESB zagovara prilagodljiviju definiciju utemeljenu na razlozima financijske stabilnosti umjesto predložene definicije utemeljene na pragu
numeričke zamišljene vrijednosti. Osobito je u slučaju nove ključne referentne vrijednosti u novom okruženju referentnih vrijednosti
utemeljenih na transakcijama, vjerojatno da će u početku opseg financijskih instrumenata fluktuirati. Definicija s uporištem u razlozima
financijske stabilnosti pruža sigurniju osnovu za nastanak novih referentnih vrijednosti, kao što su međubankovne kamatne stope, ako ih
tržište želi stvoriti.

Izmjena 6.
Članak 14. stavci 1., 2. (novi), 3. (novi) i 4. (novi)

„1. Ako tijekom bilo koje godine najmanje 20 % subjekata
prestane
pridonositi
utvrđivanju
ključne
referentne
vrijednosti, ili ima dovoljno naznaka da će 20 % subjekata
prestati pridonositi utvrđivanju, tijelo nadležno za
administratora ključne referentne vrijednosti ima ovlast:
(c) zahtijevati od nadziranih subjekata, odabranih u skladu
sa stavkom 2., da dostave ulazne podatke administra
toru u skladu s metodologijom, kodeksom ponašanja ili
nekim drugim pravilima;
(d) utvrditi oblik i trenutak dostave ulaznih podataka;
(e) promijeniti kodeks ponašanja, metodologiju ili druga
pravila povezana s ključnom referentnom vrijednošću.”

„1. Ako tijekom bilo koje godine najmanje 20 % subjekata
prestane
pridonositi
utvrđivanju
ključne
referentne
vrijednosti, ili ima dovoljno naznaka da će 20 % subjekata
prestati pridonositi utvrđivanju, tijelo nadležno za
administratora ključne referentne vrijednosti Svake dvije
godine upravitelj jedne ili više ključnih referentnih
vrijednosti dostavlja svojem nadležnom tijelu procjenu
u vezu reprezentativnosti svake ključne referentne
vrijednosti kojom upravlja.
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2.
Subjekt
koji
pridonosi
ključnoj
referentnoj
vrijednosti i koji namjerava napustiti radno tijelo u
pisanom obliku obavještava odgovarajućeg upravitelja,
koji neodložno:
(a) obavještava svoje nadležno tijelo; i
(b) dostavlja svojem nadležnom tijelu najkasnije 14
dana nakon dana obavijesti strukturnu procjenu o
posljedicama koje napuštanje radnog tijela od strane
subjekta ima u pogledu veličine i reprezentativnosti
radnog tijela.
3.
Po primitku procjene navedene u stavku 1. i 2. i
na temelju te procjene, nadležno tijelo neodložno:
(a) obavještava ESMA-u; i
(b) vrši svoju procjenu o tome nedostaje li ključnoj
referentnoj vrijednosti reprezentativnost. (Ovo može
posebice potjecati od smanjenog broja subjekata koji
pridonose utvrđivanju kroz neko vrijeme ili od
strukturnih događaja na tržištu.)
4.
Ako nadležno tijelo administratora smatra da
referentnoj vrijednosti nedostaje reprezentativnost, ono
ima ovlast:
(a) zahtijevati od nadziranih subjekata, odabranih u skladu
sa stavkom 5., da dostave ulazne podatke administra
toru u skladu s metodologijom, kodeksom ponašanja ili
nekim drugim pravilima;
(b) utvrditi oblik i trenutak dostave ulaznih podataka;
(c) promijeniti kodeks ponašanja, metodologiju ili druga
pravila povezana s ključnom referentnom vrijednošću;
(d) zahtijevati od subjekta koji pridonosi utvrđivanju i
koji je dostavio obavijest o svojoj namjeri
napuštanja radnog tijela prema stavku 2. da ostane
u radnom tijelu dok nadležno tijelo ne dovrši svoju
procjenu. Ovaj rok neće biti duži od [4] tjedna od
dana obavijesti subjekta koji pridonosi utvrđivanju
o njegovoj namjeri napuštanja radnog tijela.”

Obrazloženje
Može nastati situacija kada u bilo kojoj godini određeni broj institucija radnog tijela, koje čine manje od 20 % od ukupnog broja
subjekata koji pridonose utvrđivanju, prestane dostavljati ulazne podatke i kada se taj broj naknadno značajno poveća, no ipak u niti
jednoj godini broj prestanaka ne dosegne 20 % ukupnog broja subjekata koji pridonose utvrđivanju. U toj situaciji ovlasti nadležnog tijela
administratora da intervenira na temelju članka 14. (obvezno pridonošenje) ne bi bile aktivirane. Numerički prag za aktivaciju tih ovlasti
koji predstavlja 20 % subjekata koji prestaju pridonositi utvrđivanju trebao bi stoga biti zamijenjen s nekoliko kvalitativnih testova
utemeljenih na procjeni nadležnog nadzornika o učinku bilo kojeg smanjenja veličine radnog tijela s obzirom na reprezentativnost radnog
tijela i ulazne podatke. Ovo zahtijeva da subjekt koji pridonosi utvrđivanju i koji namjerava napustiti radno tijelo odmah obavijesti
administratora. Iz razloga financijske stabilnosti potrebna je i dodatna ovlast kako bi se osiguralo da svaki subjekt koji pridonosi
utvrđivanju i koji se namjerava povući ostane u radnom tijelu dok se ta procjena ne dovrši.
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Izmjena 7.
Članak 16.

„1. Čim objavi referentnu vrijednost, administrator
objavljuje ulazne podatke kojima se koristio za njezino
utvrđivanje, osim ako bi ta objava imala štetne posljedice
za subjekte koji pridonose utvrđivanju ili za pouzdanost i
cjelovitost referentne vrijednosti. Objava se u takvim
slučajevima može odgoditi na razdoblje tijekom kojega se
te posljedice znatno umanjuju. Osobni podatci sadržani u
ulaznim podatcima ne objavljuju se.

„1. Čim objavi referentnu vrijednost, administrator
objavljuje ulazne podatke kojima se koristio za njezino
utvrđivanje, osim ako bi ta objava imala štetne posljedice
za subjekte koji pridonose utvrđivanju ili za pouzdanost i
cjelovitost referentne vrijednosti. Objava se u takvim
slučajevima može odgoditi na razdoblje tijekom kojega se
te posljedice znatno umanjuju. Osobni podatci sadržani u
ulaznim podatcima ne objavljuju se.
„1. Administrator pohranjuje i stavlja na raspolaganje
svojem nadležnom tijelu ulazne podatke upotrijebljene
za utvrđivanje referentne vrijednosti za razdoblje od
[5] godina od dana objave referentne vrijednosti.
Kod pohrane ulaznih podataka, administrator je
obvezan štititi sve dijelove tih komercijalno osjetljivih
podataka, koji podliježu poslovnoj povjerljivosti, ili koji
su osobni podaci.
Administrator može objaviti ulazne podatke od subjekta
koji pridonosi utvrđivanju, i to one koji su
upotrijebljeni za utvrđivanje referentne vrijednosti samo
uz prethodnu pisanu suglasnost subjekta koji pridonosi
utvrđivanju.

Komisija se ovlašćuje donositi delegirane akte u skladu
2.
s člankom 37. o mjerama za daljnje određivanje informacija
koje treba objaviti u skladu sa stavkom 1., načina objave i
okolnosti u kojima se ta objava može odgoditi te sredstava
za njezin prijenos.”

2.
Komisija se ovlašćuje donositi delegirane akte u skladu
s člankom 37. o mjerama za daljnje određivanje informacija
koje treba objaviti pohraniti u skladu sa stavkom 1. i
načina objave i okolnosti u kojima se ta objava može
odgoditi te sredstava za njezin prijenos na temelju kojeg
će na zahtjev biti prenijete ili na drugi način učinjene
dostupnim nadležnom tijelu.”

Obrazloženje
Administrator ne bi trebao biti obvezan objaviti ulazne podatke, čak niti uz odgodu. Prvo, ovi podaci neće imati dodatnu vrijednost za
korisnike. Umjesto toga, predložena uredba treba osigurati da se korisnik može pouzdati u točnost i pouzdanost podataka kroz
odgovarajuće kontrolne mehanizme. Drugo, ulazni podaci mogu obuhvatiti podatke koji su komercijalno osjetljivi ili podliježu poslovnoj
povjerljivosti, na primjer ako su podaci o opsegu za transakcije obuhvaćeni ulaznim podacima. Potrebno je, međutim, da administrator drži
ulazne podatke dostupnim za nadležno tijelo u razumnom roku kako bi se tijelu omogućila provjera da su podaci koji se pridonose pouz
dani i točni. Odgovarajući subjekt koji pridonosi utvrđivanju može ipak dati svoju prethodnu suglasnost za objavu podataka.
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Izmjena 8.
Članak 17. stavak 1.

„1. Administrator objavljuje postupak o mjerama koje on
treba poduzeti u slučaju promjene ili prestanka referentne
vrijednosti.”

„1. Administrator objavljuje postupak o mjerama koje on
treba poduzeti u slučaju promjene ili prestanka referentne
vrijednosti. Administrator također može u kodeksu
ponašanja propisanom u članku 9. utvrditi interventne
postupke koji su na raspolaganju u slučaju iznenadnog
poremećaja referentne vrijednosti.”

Obrazloženje
Uključivanjem interventnih postupaka u obveze administratora referentne vrijednosti na temelju kodeksa ponašanja poduprla bi se stabilnost
referentne vrijednosti, promicala transparentnost naspram sudionika na tržištu i olakšao prijelaz na zamjensku referentnu vrijednost u izvan
rednim situacijama; drugim riječima, u slučaju ozbiljnog i iznenadnog poremećaja administratorove sposobnosti da pruži referentnu
vrijednost. Vidjeti također izmjenu 17.

Izmjena 9.
Članak 20. stavak 1.

„1. Nadzirani subjekti u Uniji mogu rabiti referentne
vrijednosti koje pruže administratori s poslovnim nastanom
u trećoj zemlji ako se poštuju sljedeći uvjeti:
(a) Komisija je donijela odluku o jednakovrijednosti u
skladu sa stavkom 2., čime priznaje jednakovrijednost
pravnog okvira i nadzorne prakse te treće zemlje sa
zahtjevima ove Uredbe;
(b) administrator je odobren odnosno registriran u toj trećoj
zemlji i ondje podliježe nadzoru;
(c) administrator je dostavio ESMA-i svoj pristanak da
nadzirani subjekti rabe njegovu postojeću ili buduću
referentnu vrijednost, popis referentnih vrijednosti koje
se mogu rabiti u Uniji i podatke o tijelu nadležnom za
njegov nadzor u trećoj zemlji;
(d) administrator je propisno registriran u skladu s člankom
21. i
(e) dogovori o suradnji iz stavka 3. ovog članka operativni
su.”

„1. U roku od 3 godine od stupanja na snagu ove
Uredbe, nadzirani subjekti u Uniji mogu rabiti referentne
vrijednosti koje pruže administratori s poslovnim nastanom
koji se nalaze u trećoj zemlji ako se poštuju sljedeći uvjeti:
(a) Komisija je donijela odluku o jednakovrijednosti u
skladu sa stavkom 2., čime priznaje jednakovrijednost
pravnog okvira i nadzorne prakse te treće zemlje sa
zahtjevima ove Uredbe u kojoj se navodi da je
administrator referentne vrijednosti usklađen s
pravnim okvirom i nadzornom praksom treće
zemlje u kojoj se administrator nalazi i osobito s
načelima IOSCO-a o financijskim referentnim
vrijednostima;
(b) administrator je odobren odnosno registriran u toj
trećoj zemlji i ondje podliježe nadzoru;
(c) administrator je dostavio ESMA-i svoj pristanak da
nadzirani subjekti rabe njegovu postojeću ili buduću
referentnu vrijednost, i popis referentnih vrijednosti koje
se mogu rabiti u Uniji i podatke o tijelu nadležnom za
njegov nadzor u trećoj zemlji; i
(d) administrator je propisno registriran u skladu s člankom
21. i
(e) dogovori o suradnji iz stavka 3. ovog članka operativni
su.”
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Obrazloženje
S obzirom na međunarodnu raznovrsnost regulatornih pristupa financijskim referentnim vrijednostima, uvođenje režima jednakovrijednosti
trebalo se pomno odvagnuti sa stajališta financijske stabilnosti. Trebalo bi razmotriti uvođenje 3-godišnjeg izuzeća od režima
jednakovrijednosti za administratore iz trećih zemalja onih referentnih vrijednosti koje su u širokoj uporabi u Uniji. Administratore iz trećih
zemalja trebalo bi, međutim, obvezati da dokažu usklađenost sa svojim domaćim pravnim okvirom, nadzornom praksom i načelima
IOSCO-a. U tim okolnostima, referentne bi vrijednosti trebalo privremeno izuzeti od zahtjeva za jednakovrijednost na temelju članka 20.
stavaka 2. i 3. Administratore koji se koriste takvim režimom trebalo bi posebno registrirati od strane ESMA-e (vidjeti dolje). trogodišnja
odgoda bi se trebala ispitivati na godišnjoj razini kako bi se postigla ravnoteža između potencijalno sukobljenih interesa financijske
stabilnosti i jednakog postupanja s administratorima referentnih vrijednosti iz i izvan Unije. ESMA može preuzeti ovu ulogu na temelju
ovlasti koje dobije od Komisije (vidjeti izmjenu 15.).
Također, s obzirom na definiciju iz članka 3. stavka 1. točke 22. koji izraz „smješten” određuje kao zemlju u kojoj se nalazi registrirani
ured pravne osobe ili druga službena adresa, izraz „smješten” bi se trebao dosljedno upotrebljavati kroz cijeli tekst predložene uredbe.

Izmjena 10.
Članak 20. stavak 2. (novi)

„2. Nakon treće godišnjice stupanja na snagu ove
uredbe, nadzirani subjekti u Uniji mogu rabiti refe
rentne vrijednosti koje pruže administratori s
poslovnim nastanom u trećoj zemlji ako se poštuju
sljedeći uvjeti:
(a) Komisija je donijela odluku o jednakovrijednosti u
skladu
sa
stavkom
3.,
čime
priznaje
jednakovrijednost pravnog okvira i nadzorne prakse
te treće zemlje i zahtjeva iz ove Uredbe;
(b) administrator je odobren odnosno registriran u toj
trećoj zemlji i ondje podliježe nadzoru;
(c) administrator je dostavio ESMA-i svoj pristanak da
nadzirani subjekti rabe njegovu postojeću ili buduću
referentnu vrijednost, popis referentnih vrijednosti
koje se mogu rabiti u Uniji i podatke o tijelu
nadležnom za njegov nadzor u trećoj zemlji;
(d) administrator je propisno registriran u skladu s
člankom 21. i
(e) dogovori o suradnji iz stavka 4. ovog članka opera
tivni su.”

Obrazloženje
Režim potpune jednakovrijednosti iz novog članka 20. stavka 2. stupio bi snagu samo tek nakon treće godišnjice stupanja na snagu
predložene uredbe.
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Izmjena 11.
Članak 20. stavak 2.

„2. Komisija može donijeti odluku o tome da se pravnim
okvirom i nadzornom praksom treće zemlje osigurava
sljedeće:

23. Za potrebe stavka 2. Komisija može donijeti odluku
o tome da se pravnim okvirom i nadzornom praksom
treće zemlje osigurava sljedeće:

(a) da administratori koji su odobreni ili registrirani u toj
trećoj zemlji poštuju obvezujuće zahtjeve koji su
jednakovrijedni zahtjevima koji proizlaze iz ove Uredbe,
osobito uzimajući u obzir osigurava li se pravnim
okvirom i nadzornom praksom treće zemlje usklađenost
s
načelima
IOSCO-a
za
financijsku
stabilnost
objavljenima 17. srpnja 2013. i

(a) da administratori koji su odobreni ili registrirani u toj
trećoj zemlji poštuju obvezujuće zahtjeve koji su
jednakovrijedni zahtjevima koji proizlaze iz ove Uredbe,
osobito uzimajući u obzir osigurava li se pravnim
okvirom i nadzornom praksom treće zemlje usklađenost
s
načelima
IOSCO-a
za
financijsku
stabilnost
objavljenima 17. srpnja 2013. i

(b) da obvezujući zahtjevi u toj trećoj zemlji podliježu
trajnom i djelotvornom nadzoru i provedbi.

(b) da obvezujući zahtjevi u toj trećoj zemlji podliježu
trajnom i djelotvornom nadzoru i provedbi.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s kontrolnim
postupkom iz članka 38. stavka 2.”

Ti se provedbeni akti donose u skladu s kontrolnim
postupkom iz članka 38. stavka 2.”

Obrazloženje
Zbog predloženog uvođenja privremenog blažeg režima na temelju novog članka 20. stavka 1. za razdoblje od 3 godine, odluka Komisije
o jednakovrijednosti na temelju novog članka 20. stavka 2. bila bi potrebna tek nakon treće godišnjice stupanja na snagu predložene
uredbe.

Izmjena 12.
Članak 20. stavak 3.

„3. ESMA utvrđuje načine suradnje s nadležnim tijelima
trećih zemalja čiji pravni okvir i nadzorna praksa nisu
priznati kao jednakovrijedni u skladu sa stavkom 2. Takvim
aranžmanima određuje se barem sljedeće: …”

„34. ESMA utvrđuje načine suradnje s nadležnim tijelima
trećih zemalja čiji pravni okvir i nadzorna praksa nisu
priznati kao jednakovrijedni u skladu sa stavkom 23.
Takvim aranžmanima određuje se barem sljedeće: …”

Obrazloženje
Ova je izmjena potrebna zbog umetanja novog članka 20. stavka 2.
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Izmjena 13.
Članak 20. stavak 4.

„4. ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda
radi utvrđivanja minimalnog sadržaja postupaka suradnje iz
stavka 3. kako bi osigurala da nadležna tijela i ESMA
mogu izvršavati svoje nadzorne ovlasti u skladu s ovom
Uredbom.
ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih
tehničkih standarda do [XXX].
Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih
tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s
postupkom propisanim u člancima 10. do 14. Uredbe (EU)
br. 1095/2010.”

„45. ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda
radi utvrđivanja minimalnog sadržaja postupaka suradnje iz
stavka 34. kako bi osigurala da nadležna tijela i ESMA
mogu izvršavati svoje nadzorne ovlasti u skladu s ovom
Uredbom.
ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih
tehničkih standarda do [XXX].
Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih
tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s
postupkom propisanim u člancima 10. do 14. Uredbe (EU)
br. 1095/2010.”

Obrazloženje
Ova je izmjena potrebna zbog umetanja novog članka 20. stavka 2.

Izmjena 14.
Članak 21. stavci 1. i 2.

„1. ESMA obavlja registraciju administratora koji su je
obavijestili o svojem pristanku iz članka 20. stavka 1.
točke (c). Registar je javno dostupan na web-stranici ESMAe i sadržava informacije o referentnim vrijednostima koje
relevantni administratori smiju pružati te o nadležnom tijelu
odgovornom za provođenje nadzora u trećoj zemlji.

„1. ESMA obavlja registraciju administratora koji su je
obavijestili o svojem pristanku iz članka 20. stavka 1.
točke (c) i članka 20. stavka 2. točke (c). Registar je
javno dostupan na web-stranici ESMA-e i sadržava
informacije o referentnim vrijednostima koje relevantni
administratori smiju pružati te o nadležnom tijelu odgo
vornom za provođenje nadzora u trećoj zemlji.

2.
Registraciju administratora iz stavka 1. ESMA povlači
iz registra iz stavka 1. u sljedećim slučajevima:

Registraciju administratora iz stavka 1. ESMA povlači
2.
iz odgovarajućeg registra iz stavka 1. u sljedećim
slučajevima:

(a) ako ESMA ima utemeljene razloge, na temelju
dokumentiranih dokaza, smatrati da administrator djeluje
tako da jasno u pitanje dovodi interese korisnika refe
rentne vrijednosti odnosno pravilno funkcioniranje tržišta
ili
(b) ako ESMA ima utemeljene razloge, na temelju
dokumentiranih dokaza, smatrati da je administrator
teško povrijedilo nacionalno zakonodavstvo ili druge
propise koji se na njega primjenjuju u trećoj zemlji i
na temelju kojih je Komisija donijela odluku u skladu s
člankom 20. stavkom 2.”

(a) ako ESMA ima utemeljene razloge, na temelju
dokumentiranih dokaza, smatrati da administrator djeluje
tako da jasno u pitanje dovodi interese korisnika refe
rentne vrijednosti odnosno pravilno funkcioniranje tržišta
ili
(b) ako ESMA ima utemeljene razloge, na temelju
dokumentiranih dokaza, smatrati da je administrator
teško povrijedilo nacionalno zakonodavstvo ili druge
propise koji se na njega primjenjuju u trećoj zemlji i
na temelju kojih je Komisija donijela odluku u skladu s
člankom 20. stavkom 21. točkom (a) ili člankom 20.
stavkom 3.”
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Obrazloženje
ESMA također treba u ime Komisije preuzeti ulogu voditelja registra administratora iz trećih zemalja onih referentnih vrijednosti koje su u
širokoj uporabi u Uniji i koje podliježu blažem privremenom režimu na temelju članka 20. stavka 1.

Izmjena 15.
Članak 29. stavak 1.

„1. Svaka država članica imenuje mjerodavno tijelo
nadležno za administratore i nadzirane subjekte koji prido
nose utvrđivanju za obavljanje zadaća koje proizlaze iz ove
Uredbe i o tome obavješćuje Komisiju i ESMA-u.”

„1. Svaka država članica imenuje mjerodavno nacionalno
nadležno tijelo nadležno za administratore i nadzirane
subjekte koji pridonose utvrđivanju za obavljanje zadaća
koje proizlaze iz ove Uredbe i o tome obavješćuje Komisiju
i ESMA-u.”

Obrazloženje
Kako bi se isključila svaka moguća sumnja o tome da odgovornost za nadzor financijskog ponašanja institucija koje podliježu SSM-u
ostaje pri nacionalnim nadležnim tijelima, treba se utvrditi da imenovano nadležno tijelo mora biti nacionalno nadležno tijelo.
Iako su člankom 20. stavkom 2. točkom (a) predložene uredbe članice ESSB-a isključene iz njezinog područja primjene, ESB shvaća da se
tim isključenjem ne utječe na nadležnost država članica da imenuju svoju središnju banku kao nacionalno nadležno tijelo, budući da se
isključenje odnosi na aktivnosti utvrđene u članku 2. stavku 1. koje su dalje određene u predloženoj uredbi.

Izmjena 16.
Članak 40.

„Do 1. srpnja 2018. Komisija mora preispitati ovu Uredbu
i o njoj izvijestiti Europski parlament i Vijeće, a osobito o
sljedećemu:

„1. Do 1. srpnja 2018. Komisija mora preispitati ovu
Uredbu i o njoj izvijestiti Europski parlament i Vijeće, a
osobito o sljedećemu:

(a) funkcioniranju i djelotvornosti pravila o ključnim refe
rentnim vrijednostima i obveznom pridonošenju na
temelju članaka 13. i 14. te o definiciji ključne refe
rentne vrijednosti u članku 3.;

(a) funkcioniranju i djelotvornosti pravila o ključnim refe
rentnim vrijednostima i obveznom pridonošenju na
temelju članaka 13. i 14. te o definiciji ključne refe
rentne vrijednosti u članku 3.;

(b) djelotvornosti pravila o nadzoru u glavi VI. i kolegija u
okviru članka 34. te primjerenosti nadzora određenih
referentnih vrijednosti što ga obavlja tijelo Unije

(b) djelotvornosti pravila o nadzoru u glavi VI. i kolegija u
okviru članka 34. te primjerenosti nadzora određenih
referentnih vrijednosti što ga obavlja tijelo Unije

(c) koristi zahtjeva za prikladnošću u okviru članka 18.”

(c) koristi zahtjeva za prikladnošću u okviru članka 18.

2.
Povrh
toga,
Komisija
na
godišnjoj
razini
provjerava i podnosi izvještaj Europskom parlamentu i
Vijeću o funkcioniranju i učinkovitosti privremenog
režima jednakovrijednosti na temelju članka 20. stavka
1. U tu svrhu Komisija može ovlastiti ESMA-u da
napravi takav izvještaj. Prvi izvještaj mora se podnijeti
[na prvu godišnjicu stupanja na snagu uredbe - dd/mm/
2015.].”
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Obrazloženje
S obzirom na trogodišnje prijelazno razdoblje za predloženi „blaži” režim jednakovrijednosti za upravitelje iz trećih zemalja referentnih
vrijednosti koje su u širokoj primjeni u Uniji (vidjeti novi članak 20. stavak 1.), Komisija bi trebala povremeno provjeravati i podnositi
izvještaj o funkcioniranju ovog režima i o razvoju pravnog i nadzornog okvira u trećim zemljama u kojima se smješteni administratori tih
referentnih vrijednosti. Komisija bi trebala ovlastiti ESMA-u da u njezinu ime vrši tu provjeru.
Izmjena 17.
Članak 41.
„Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave
u Službenom listu Europske unije.
Primjenjuje se od [12 mjeseci nakon stupanja na snagu].
Međutim članak 13. stavak 1. i članak 34. primjenjuju se
[6 mjeseci nakon stupanja na snagu].”

„Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave
u Službenom listu Europske unije.
Primjenjuje se od [12 mjeseci nakon stupanja na snagu], s
iznimkom sljedećih odredbi:
Međutim čČlanak 13. stavak 1. i članak 34. primjenjuju se
[6 mjeseci nakon stupanja na snagu].
Članak 20. stavci 3. i 4. primjenjuju se [36 mjeseci
nakon stupanja na snagu].”

Obrazloženje
Iz razloga financijske stabilnosti predlaže se za tri godine odgoditi primjenu punog režima jednakovrijednosti na administratore iz trećih
zemalja referentnih vrijednosti koje su u širokoj primjeni u Uniji, dajući zemljama izvan Unije vremena za uvođenje nadzornog okvira koji
je jednakovrijedan onome iz predložene uredbe.
Izmjena 18.
Stavak 1. Odjeljka D Priloga I.
„1. Kodeks ponašanja sastavljen na temelju članka 9. sadr
žava barem sljedeće elemente:
(a) uvjete nužne da se osigura pružanje ulaznih podataka u
skladu s člancima 7. i 8.; subjekte koji mogu dostavljati
ulazne
podatke
administratoru
i
postupke
za
vrednovanje i utvrđivanje subjekata koji pridonose
utvrđivanju i podnositelja te dodjelu odobrenja podno
siteljima;
(b) politike kojima se osigurava da subjekti koji pridonose
utvrđivanju pruže sve bitne ulazne podatke i
(c) sustave i načine kontrole koje subjekt koji pridonosi
utvrđivanju treba uspostaviti, uključujući:
— postupke za podnošenje ulaznih podataka, uključujući
zahtjeve za subjekt koji pridonosi utvrđivanju da
odredi jesu li ulazni podatci transakcijski podatci i
jesu li usklađeni sa zahtjevima administratora;
— politike primjene diskrecijskih prava pri pružanju
ulaznih podataka;
— zahtjeve za provjeru ulaznih podataka prije njihova
pružanja administratoru;
— politiku vođenja evidencije;
— zahtjeve za prijavu sumnjivih ulaznih podataka;
— zahtjeve za upravljanje sukobima.”

„1. Kodeks ponašanja sastavljen na temelju članka 9. sadr
žava barem sljedeće elemente:
[….]
i
(d) interventne postupke koje administrator referentne
vrijednosti slijedi u slučaju iznenadnog poremećaja
referentne vrijednosti, kako bi se promicala
stabilnost referentne vrijednosti i poboljšala transpa
rentnost prema krajnjim korisnicima.”
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Obrazloženje
Određivanje interventnih postupaka na razini administratora referentne vrijednost poduprlo bi stabilnost referentne vrijednosti, promicalo
transparentnost prema sudionicama na tržištu i olakšalo prijelaz na zamjensku referentnu vrijednost u izvanrednim situacijama.
Izmjena 19.
Stavak 4. točka (a) treća alineja Priloga II.
4.
Transakcijski podatci za potrebe članka 7. stavka 1.
točke (a) jesu::

Transakcijski podatci za potrebe članka 7. stavka 1.
4.
točke (a) jesu::

(a) transakcije subjekta koji pridonosi utvrđivanju koje su
usklađene sa zahtjevima za ulazne podatke iz kodeksa
ponašanja:

(a) transakcije subjekta koji pridonosi utvrđivanju koje su
usklađene sa zahtjevima za ulazne podatke iz kodeksa
ponašanja:

— na tržištu neosiguranih međubankovnih depozita;

— na tržištu neosiguranih međubankovnih depozita;

— na
drugim
tržištima
neosiguranih
depozita,
uključujući potvrde o depozitu i komercijalne zapise
i

— na
drugim
tržištima
neosiguranih
depozita,
uključujući potvrde o depozitu i komercijalne zapise
i

— na
drugim
povezanim
tržištima
prekonoćnih
kamatnih ugovora o razmjeni, ugovora o povratnoj
kupnji, unaprijednih ugovora u stranoj valuti,
kamatnih budućnosnica i opcija te u poslovanju
središnje banke;

— na drugim povezanim tržištima kao što su
prekonoćnih kamatnih ugovorai o razmjeni, ugovoria
o povratnoj kupnji, unaprijednih ugovoria u stranoj
valuti i kamatneih budućnosnicea i opcijea te u
poslovanju središnje banke;

Obrazloženje
Izraz „poslovanje središnje banke” nije definiran u njezinom području primjene i stoga nije jasan. Međutim, subjekti koji pridonose
utvrđivanju ne bi trebali rabiti podatke o transakcijama između središnjih banaka i članova radnih tijela u okviru monetarne politike u
svrhu pridonošenja utvrđivanju referentne vrijednosti, budući da otkrivanje tih podataka može ugroziti sposobnost središnjih banaka da
učinkovito prenose monetarnu politiku. Nadalje, korištenjem podataka vezanih uz to poslovanje može se pružiti nedovoljan poticaj protu
strankama da sudjeluju u operacijama monetarne politike i time spriječe pravilnu provedbu monetarne politike. U odnosu na operacije
središnjih banaka u vezi ulaganja jamstvenog kapitala, njihov opseg je u usporedbi mali i te su operacije stoga manje značajan izvor
podataka na tržištu financiranja velikih komitenata
Izmjena 20.
Stavak 6. Priloga II.
„Transparentnost ulaznih podataka

„Transparentnost ulaznih podataka

6.
Ako je kod ulaznih podataka riječ o procjenama,
administrator objavljuje ulazne podatke tri mjeseca nakon
što su mu pruženi ili se ulazni podatci objavljuju u skladu
s člankom 16.”

6.
Ako je kod ulaznih podataka riječ o procjenama,
administrator objavljuje ulazne podatke tri mjeseca nakon
što su mu pruženi ili se ulazni podatci objavljuju u skladu
s člankom 16.”

Obrazloženje
Zbog predloženog brisanja obveze administratora da objavi ulazne podatke - vidjeti izmjenu 7. - ovaj stavak je suvišan. Osim toga, ne
postoji jasan razlog za postupanje s ulaznim podacima koji predstavljaju procjene različito od ulaznih podataka koji su transakcijski podaci
u vezi odgode u datumu objave.
(1) Masna slova u glavnom tekstu označavaju mjesta na kojima ESB predlože umetanje novog teksta. Precrtana slova u glavnom tekstu označavaju mjesta
na kojima ESB predlaže brisanje teksta.

