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EVROPSKA CENTRALNA BANKA

MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 24. junija 2014
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih
papirjev in njihovi preglednosti
(CON/2014/49)
(2014/C 336/04)

Uvod in pravna podlaga
Evropska centralna banka (ECB) je dne 18. marca 2014 in 27. marca 2014 prejela zahtevi Evropskega parlamenta ozi
roma Sveta za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih
papirjev in njihovi preglednosti (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagana
uredba vsebuje določbe, ki vplivajo na prispevek Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) k nemotenemu vodenju
politik glede stabilnosti finančnega sistema, kakor je navedeno v členu 127(5) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom
člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1. Splošne pripombe
ECB na splošno pozdravlja predlagano uredbo, katere cilj je povečati varnost in preglednost finančnega trga v skladu
s priporočili, ki jih je izdal Odbor za finančno stabilnost in so jih septembra 2013 potrdili voditelji skupine G20 (2).
Predlagana uredba uvaja ukrepe na treh področjih: (1) o podrobnostih posla je treba poročati repozitorijem sklenjenih
poslov, pristojni organi in ustrezni organi Unije pa morajo imeti neposreden in takojšen dostop do teh podrobnosti, da
bi se olajšalo spremljanje kopičenja sistemskih tveganj, povezanih z uporabo poslov financiranja z vrednostnimi papirji,
ki za namene predlagane uredbe vključujejo repo posle, posojo in izposojo vrednostnih papirjev ali blaga ter druge
posle z enakim ekonomskim učinkom in podobnimi tveganji, zlasti posle nakupa in ponovne prodaje ter posle prodaje
in ponovnega odkupa; (2) informacije o poslih financiranja z vrednostnimi papirji je treba razkriti vlagateljem, katerih
sredstva se uporabljajo v teh poslih ali drugih strukturah financiranja, ki imajo enake učinke kot posli financiranja
z vrednostnimi papirji; in (3) zagotoviti je treba pogodbeno preglednost dejavnosti ponovne zastave. ECB meni, da bodo
nova enotna pravila o poročanju o poslih financiranja z vrednostnimi papirji in njihovi preglednosti ter določbe
o ponovni zastavi lahko imeli pomembno vlogo pri krepitvi finančne stabilnosti v Uniji. Nadalje, predlagana uredba bi
morala upoštevati delo, ki ga v zvezi s trgi financiranja z vrednostnimi papirji pripravlja strokovna skupina za podatke
pri Odboru za finančno stabilnost, ki je bila ustanovljena zato, da v skladu s priporočili Odbora za finančno stabilnost
pripravi priporočila o zbiranju podatkov in njihovem agregiranju na globalni ravni ter predlagane standarde in procese
razvije do konca leta 2014 (3). Poleg tega ima ECB naslednje posamezne pripombe.
(1) COM(2014) 40 final.
(2) Glej „Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities
Lending and Repos“ (Okrepitev nadzora in zakonska ureditev bančnega sistema v senci; okvir politike za obravnavanje tveganj bančnega
sistema v senci pri posojanju vrednostnih papirjev in repo poslih) (v nadaljnjem besedilu: priporočila Odbora za finančno stabilnost),
29. avgust 2013, dostopno na spletni strani Odbora za finančno stabilnost na naslovu http://www.financialstabilityboard.org/
(3) Glej priporočili 2 in 3 v priporočilih Odbora za finančno stabilnost.
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2. Posamezne pripombe
2.1 Izvzetje poslov centralnih bank iz obveznosti v zvezi s poročanjem in preglednostjo
Predlagani okvir za poročanje in preglednost ne določa izvzetja za posle, pri katerih je nasprotna stranka centralna
banka ESCB (1).

Glede tega ECB izpostavlja, da, medtem ko poročanje o poslih, ki jih izvajajo centralne banke v okviru svojih statu
tarnih ciljev in nalog, ter preglednost teh poslov ne bi dosegla večje preglednosti za trg, bi bila lahko uspešnost
zadevnih poslov, in sicer na področju denarne politike ali deviznih poslov, ter posledično izpolnjevanje teh nalog
s strani centralnih bank, ki se zanaša na pravočasnost in zaupnost, s poročanjem ali preglednostjo informacij
o takih poslih močno ogrožena.

Zahteva, da nasprotne stranke pri poslih, pri katerih je stranka članica ESCB, poročajo o vseh povezanih podrobno
stih repozitorijem sklenjenih poslov, je lahko v nasprotju s pravili ECB in nacionalnih centralnih bank (NCB)
o zaupnosti in lahko razvrednoti namen imunitet, ki jih Pogodba podeljuje ECB, zlasti nedotakljivosti arhivov in
uradnega sporazumevanja ECB (2). Iz teh razlogov bi bilo treba iz obveznosti v zvezi s poročanjem in preglednostjo
izvzeti posle financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerih je nasprotna stranka centralna banka ESCB.

ECB bi močno priporočila, da se v predlagano uredbo vključi izvzetje glede na posel (3). Opustitev vključitve takega
izvzetja bi imela enak učinek, kakor če bi bile obveznosti v zvezi s poročanjem in preglednostjo naložene na sam
ESCB.

2.2 Pojasnitev pooblastila Komisiji za spremembo seznama izvzetij
Poleg tega bi bilo treba pojasniti člen 2(3) predlagane uredbe, ki Komisijo pooblašča, da z delegiranim aktom spre
meni seznam izvzetij iz člena 2(2). ECB meni, da bi moral člen 2(3) neposredno navajati možnost razširitve
seznama izvzetij, tako da bi se vključile centralne banke tretjih držav (4).

2.3 Ponovna zastava
Ponovna zastava za namene predlagane uredbe pomeni „uporabo finančnih instrumentov, prejetih kot zavarovanje
s premoženjem, s strani nasprotne stranke prejemnice v lastnem imenu in za lasten račun ali za račun druge
nasprotne stranke“ (5). Predlagana uredba določa, da bo nasprotna stranka, ki prejme finančne instrumente kot zava
rovanje s premoženjem, lahko te ponovno zastavila le z izrecnim soglasjem nasprotne stranke ponudnice in šele
potem, ko bo zavarovanje s premoženjem preneseno na njen račun (6).

ECB pozdravlja obveznosti poročanja za posle financiranja z vrednostnimi papirji po členu 4, vključno z obveznos
tjo poročanja o podrobnostih zagotovljenega zavarovanja s premoženjem, zlasti kadar je na voljo za ponovno
zastavo ali če je bila ta izvedena. ECB nadalje pozdravlja zahteve v zvezi s pogodbeno preglednostjo po členu 15
predlagane uredbe. Toda zaradi doslednosti ECB predlaga, da se terminologija iz predlagane uredbe karseda poenoti
s priporočili Odbora za finančno stabilnost (7) in se tako namesto pojma „ponovna zastava“ (rehypothecation) uporabi
pojem „ponovna uporaba“ (reuse), ki bolje odraža širok obseg poslov, ki so zajeti s predlagano uredbo, in s čimer se
bo udeležencem na trgu zagotovila pravna varnost. ECB v ta namen podaja predloge za spremembe besedila (8).
(1) Člen 2(2) predlagane uredbe določa le subjektivno izvzetje za članice ESCB, druge organe držav članic, ki opravljajo podobne funkcije,
druge organe Unije, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali posredujejo pri upravljanju javnega dolga, in Banko za mednarodne
poravnave. Nasprotne stranke pri poslih centralnih bank ESCB niso jasno izvzete iz obveznosti v zvezi s poročanjem in preglednostjo
po členih 4, 13, 14 in 15 predlagane uredbe.
(2) Glej člen 343 Pogodbe in člen 39 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut
ESCB) ter tudi člene 2, 5 in 22 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije.
(3) Glej spremembo 7 v Prilogi k temu mnenju. Glej odstavek 7.2 Mnenja CON/2012/21 in člen 1(6) do (8) Uredbe (EU) št. 600/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173,
12.6.2014, str. 84). Vsa mnenja ECB so dostopna na spletni strani ECB na naslovu http://www.ecb.europa.eu
(4) Glej spremembo 8 v Prilogi k temu mnenju. Ta pojasnitev bi bila skladna s členom 1(6) Uredbe (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 (UL L 201, 27.7.2012, str. 1) in členom 1(9) Uredbe (EU) št. 600/2014.
(5) Člen 3(7) predlagane uredbe.
(6) Člen 15 predlagane uredbe.
(7) Glej priporočilo 7 v priporočilih Odbora za finančno stabilnost.
(8) Glej spremembo 10 v Prilogi k temu mnenju. Glej tudi spremembe 2 do 6, 11 in 16.
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Kar zadeva zahteve v zvezi s pogodbeno preglednostjo, predlagana uredba ne razlikuje med finančnim zavarova
njem, prenesenim z „dogovor[om] o prenosu lastniške pravice na finančnem zavarovanju“, in finančnim zavarova
njem, danim z „dogovor[om] o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji“, v smislu Direktive 2002/47/ES (1).
Z dogovorom o prenosu lastniške pravice na finančnem zavarovanju dajalec zavarovanja v celoti prenese lastništvo
ali izključno pravico do finančnega zavarovanja na uporabnika zavarovanja. Nasprotno pa z dogovorom o finanč
nem zavarovanju z vrednostnimi papirji dajalec zavarovanja izda finančno zavarovanje kot jamstvo uporabniku
zavarovanja ali v njegovo korist, in tako celotno ali kvalificirano lastništvo finančnega zavarovanja ali izključna pra
vica do finančnega zavarovanja ob ustanovitvi pravice do jamstva ostane dajalcu zavarovanja. Z vidika finančne
stabilnosti je treba široko področje uporabe predlagane uredbe načeloma pozdraviti. Toda ob upoštevanju določb
Direktive 2002/47/ES uporabnik zavarovanja po sklenitvi dogovora o prenosu lastniške pravice na finančnem zava
rovanju ne bi smel biti omejen v uživanju v celoti prenesenega lastništva ali izključne pravice do finančnega zavaro
vanja. Medtem ko bi nasprotna stranka prejemnica vseeno morala izpolnjevati druge zahteve iz člena 15 predlagane
uredbe, bi bilo treba pojasniti, da sklenitev dogovora o prenosu lastniške pravice na finančnem zavarovanju že vse
buje soglasje za ponovno uporabo in da kakršna koli kršitev zahtev iz člena 15 ne bo vplivala na veljavnost ali
izvršljivost posla financiranja z vrednostnimi papirji ter da se za nasprotno stranko prejemnico lahko uporabijo
samo upravne sankcije iz predlagane uredbe. ECB v ta namen podaja predloge za spremembe besedila (2).

ECB opaža, da se predlagana uredba osredotoča zgolj na uvedbo obveznosti v zvezi s poročanjem in preglednostjo.
Toda nedavna finančna kriza je pokazala, da lahko iz praks ponovne uporabe in ponovne zastave sredstev stranke
izhajajo precejšnja tveganja za finančno stabilnost: povečajo lahko tveganje okužbe, lahko vodijo v kopičenje preve
likega finančnega vzvoda v finančnem sistemu in lahko tudi povečajo tveganje navala na posamezne institucije.
V tem kontekstu velja izpostaviti, da je Odbor za finančno stabilnost na mednarodni ravni pripravil priporočila za
uvedbo omejitev, ki se nanašajo na: (1) ponovno zastavo sredstev stranke za namene financiranja posrednikovih
dejavnosti za lasten račun; in (2) subjekte, ki jim je dovoljeno ukvarjati se s ponovno zastavo sredstev stranke (3).
Poleg tega so lahko v Uniji upravičeni tudi nadaljnji ukrepi. ECB zato meni, da je pomembno, da Komisija oceni
potrebo po nadaljnjih regulativnih ukrepih, ki segajo dlje od predlaganih zahtev v zvezi s poročanjem in pregled
nostjo, vključno s količinskimi omejitvami ponovne uporabe in ponovne zastave sredstev strank, ki bi jih lahko
uvedel prihodnji pravni akt. Opraviti bi bilo treba natančno analizo stroškov in koristi, da bi se zagotovilo, da take
količinske omejitve nimajo škodljivega vpliva na trge financiranja z vrednostnimi papirji.

2.4 Načini poročanja podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji
Za opravljanje nalog ESCB ter spremljanje finančnih trgov in finančnih aktivnosti v euroobmočju in Uniji kot celoti
mora ECB ob pomoči NCB zbirati visoko kakovostne statistične informacije (4). Zato so podrobnosti o poslih, ki se
po predlagani uredbi poročajo repozitorijem sklenjenih poslov in v nekaterih primerih Evropskemu organu za vred
nostne papirje in trge (ESMA), ključne za izpolnjevanje nalog ESCB: (1) prispevati k stabilnosti finančnega sistema
v skladu s členom 127(5) Pogodbe s spremljanjem kopičenja sistemskih tveganj, povezanih s posli financiranja
z vrednostnimi papirji; (2) izvajati denarno politiko; (3) analizirati transmisijski mehanizem denarne politike;
(4) opravljati pregled nad infrastrukturami finančnega trga (5); in (5) zagotavljati analitično in statistično podporo
Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB) v skladu z Uredbo (EU) št. 1096/2010 (6).

Iz teh razlogov in zato, da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja za udeležence na finančnem trgu, bi podrob
nosti o posebnih vrstah poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih je treba poročati, ter oblika in pogostost
teh poročil morali olajšati uporabo takih informacij pri nalogah ESCB. ECB pozdravlja možnost tesnega sodelovanja
z organom ESMA pri pripravi osnutkov tehničnih standardov in je pripravljena podpreti organ ESMA pri njegovi
nalogi.

Nadalje ECB priporoča, naj se podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji poročajo, zbirajo in dajo na
voljo ESCB do največje možne stopnje podrobnosti in v popolnoma standardizirani obliki. V zvezi s postavkami
podatkov, ki se poročajo, ECB priporoča, naj tehnični standardi, ki se pripravijo v skladu s členom 4(7) predlagane
uredbe, zahtevajo podrobnosti o posameznih sredstvih, ki se uporabljajo kot zavarovanje s premoženjem, in
(1) Direktiva 2002/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju (UL L 168,
27.6.2002, str. 43).
(2) Glej spremembi 10 in 19 v Prilogi k temu mnenju.
(3) Glej priporočilo 7 v priporočilih Odbora za finančno stabilnost.
(4) Člen 5 Statuta ESCB.
(5) Glej Mnenje CON/2011/1.
(6) Uredba Sveta (EU) št. 1096/2010 z dne 17. novembra 2010 o dodelitvi posebnih nalog Evropski centralni banki v zvezi z delovanjem
Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 162).
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o glavnici, valuti, vrsti, kakovosti in vrednosti vsakega sredstva, ki se poroča. To bo v pomoč pri ugotavljanju sred
stev, ki so na voljo za ponovno zastavo oziroma v zvezi s katerimi je bila slednja izvedena, ter bo olajšalo samo
dejne postopke za zbiranje teh informacij. Tehnični standardi bi prav tako morali omogočiti poročanje posameznih
sredstev, ki so predmet posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga. Posamezna sredstva bi bilo treba
poročati tudi, kadar so posli zavarovani s skupinami sredstev, na primer na portfeljski osnovi ali prek tripartitnih
storitev upravljanja zavarovanja (1). Tehnični standardi bi morali upoštevati tehnične posebnosti takih skupin
sredstev in njihovo dinamično naravo, zlasti kjer se sestava skupine pogosto spreminja. Način, na katerega se poro
čajo posamezna sredstva, bi se moral ustrezno prilagoditi. Na primer, ena možnost, ki bi olajšala poročanje tripar
titnih repo poslov, bi lahko bila ta, da se omogoči poročanje posameznih sredstev v sestavi skupine sredstev za
zavarovanje poslov po stanju ob koncu dneva. Poročanje prek ustreznih infrastruktur finančnega trga lahko olajša
tehnično izvedljivost poročanja (vključno o podrobnostih posameznih sredstev za zavarovanje) in bi bilo skladno
s členom 4(1) predlagane uredbe, ki nasprotnim strankam dopušča, da poročanje o poslih financiranja z vrednost
nimi papirji poverijo komu drugemu.

Poleg tega ECB predlaga, naj tehnični standardi od nasprotnih strank zahtevajo poročanje dodatnih postavk, da bi se
podprlo celovitejše spremljanje za namene finančne stabilnosti in izpolnjevanje nalog ESCB, opisanih zgoraj, med
drugim ob upoštevanju mednarodnega razvoja, kot je na primer delo, ki je v teku pri Odboru za finančno
stabilnost.

Predlagana uredba zahteva, da se o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji poroča najpozneje na
delovni dan po sklenitvi, spremembah ali zaključku posla. Zaradi zagotovitve kakovosti podatkov ter da bi se zago
tovilo, da so vse podrobnosti pravilne in popolne, ECB priporoča, da se preveri, ali bi bilo treba nasprotnim stran
kam naložiti zahteve po dodatnem, manj pogostem poročanju o vseh poslih, ki še niso zapadli. Namen takih dodat
nih zahtev za poročanje bi bil zmanjšati nabiranje napak v poročanih podrobnostih poslov financiranja z vrednost
nimi papirji skozi čas, te zahteve pa bi bile tudi skladne s priporočili Odbora za finančno stabilnost glede zbiranja
rednih posnetkov stanj (2).

ECB močno priporoča, naj tehnični standardi iz predlagane uredbe zahtevajo, da poročani podatki vključujejo
ustrezne identifikatorje glede na obstoječe in prihodnje mednarodno dogovorjene standarde. ESMA bi moral zahte
vati, da vse nasprotne stranke, ki spadajo v področje uporabe predlagane uredbe, obvezno uporabljajo takšne identi
fikatorje, zlasti mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (koda ISIN), mednarodni identifikator
pravnih subjektov (koda LEI) in edinstven identifikator sklenjenega posla (3).

Prvič, koda ISIN, ki se dodeli vrednostnim papirjem in enoznačno označuje izdajo vrednostnih papirjev, bi se
morala uporabiti, kadar se poročajo nedenarni instrumenti zavarovanja.

Drugič, zaradi doslednosti in zagotovitve orodja za ustrezno zbiranje podatkov bi morale biti vse stranke pri finanč
nih poslih identificirane z enoznačno kodo. ECB v ta namen podpira uporabo globalnega sistema LEI, ki sta ga
sprejela Evropski bančni organ (EBA) in ESMA (4), na način, ki je skladen s priporočili Odbora za finančno stabil
nost (5). Čeprav globalni sistem LEI še ni v celoti operativen, bi se člen 4(8) predlagane uredbe moral sklicevati na
potrebo po uporabi kod LEI v tehničnih standardih, zlasti zaradi uporabe začasnih kod LEI (pre-LEI) iz začasnega
globalnega sistema LEI, ki je trenutno operativen (6). Uporaba sistema LEI ali pre-LEI bo olajšala zbiranje podatkov in
agregiranje na globalni ravni, zlasti v zvezi z odpravo dvojnega upoštevanja pri mednarodnih poslih, ki se poročajo
v različnih jurisdikcijah.
Glej spremembo 11 v Prilogi k temu mnenju.
Glej priporočilo 2 v priporočilih Odbora za finančno stabilnost.
Glej spremembo 12 v Prilogi k temu mnenju.
Glej priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (EBA/REC/2014/01), 29. januar 2014, dostopno na spletni
strani EBA na naslovu http://www.eba.europa.eu/, ter vprašanja in odgovore v dokumentu organa ESMA „Implementation of the Regu
lation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)“ (ESMA/2013/1527), 22. oktober
2013, str. 45, dostopno na spletni strani organa ESMA na naslovu http://www.esma.europa.eu/
(5) Glej dokument „A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets“, 8. junij 2012, dostopno na spletni strani Odbora za finančno
stabilnost na naslovu http://www.financialstabilityboard.org/
(6) Glej dokument „LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative“, 8. marec 2013, dostopno
na spletni strani Odbora za regulativni nadzor LEI na naslovu http://www.leiroc.org/. Začasni globalni sistem LEI je bil uveden januarja
2013, Odbor za regulativni nadzor LEI pa je kot globalno kompatibilne sprejel vse kode pre-LEI, ki so jih izdale začasne lokalne opera
cijske enote (pre-LOU – Local Operating Unit).
(1)
(2)
(3)
(4)
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Tretjič, glede na to, da na mednarodni ravni ni dogovorjenega okvira, ECB močno priporoča, da ESMA na evropski
ravni razvije edinstven identifikator sklenjenega posla. To je zlasti pomembno za povezovanje informacij o istem
poslu, ki ga poročata dve ali več nasprotnih strank, in je tudi nujno za zagotovitev celovitosti informacij, ki jih
posreduje nasprotna stranka, na primer v izogib vrzelim ali dvojnemu upoštevanju.
Pomembno je tudi zagotoviti, da ima ESCB ustrezen dostop do popolnih, v celoti standardiziranih in podrobnih
informacij, ki jih zberejo repozitoriji sklenjenih poslov, in sicer v obliki, ki olajša izvajanje nalog ESCB (1). Kadar
ESMA meni, da je to potrebno in ustrezno, bi morala imeti možnost, da v osnutke tehničnih standardov vključi
postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabijo za preverjanje popolnosti in pravilnosti poročanih jim pod
atkov, zlasti kadar odkrijejo manjkajoče, nepopolne ali neskladne informacije (2). To ne posega v pooblastila pristoj
nih organov, da nasprotnim strankam izrečejo upravne sankcije in ukrepe v skladu s poglavjem VIII predlagane
uredbe.
Pomembno je, da se ti tehnični standardi po tem, ko so sprejeti v skladu s postopkom iz Uredbe (EU)
št. 1095/2010 (3), redno posodabljajo, da bi ustrezno odražali razvoj na trgu, krepili regulativni okvir in da bi se
v celoti izvrševala enotna evropska pravila.
Prav tako bo morda potrebno uskladiti tehnične standarde, sprejete v skladu z drugo zakonodajo Unije o finančnih
storitvah, kot je Uredba (EU) št. 648/2012, s tehničnimi standardi, sprejetimi v skladu s predlagano uredbo. To bo
pomagalo zmanjšati breme poročanja za nasprotne stranke, hkrati pa bo zagotovilo, da poročila vsebujejo podrob
nosti, ki jih zahteva člen 4 predlagane uredbe. Pri tej uskladitvi bi si bilo treba prizadevati, da se zagotovi celovito
spremljanje poslov financiranja z vrednostnimi papirji, zlasti skladnost podrobnosti in oblik v zvezi s posli financi
ranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v skladu s členom 4(6) predlagane uredbe.
V Frankfurtu na Majni, 24. junija 2014.

Predsednik ECB
Mario DRAGHI

(1) Glej spremembo 15 v Prilogi k temu mnenju.
(2) Glej spremembo 13 v Prilogi k temu mnenju.
(3) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
(UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
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Predlagane spremembe besedila
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1
Uvodna izjava 9

„Posledično bodo informacije o tveganjih v zvezi s trgi financira
nja vrednostnih papirjev centralno shranjene ter enostavno in
neposredno dostopne, med drugim Evropskemu organu za vred
nostne papirje in trge (ESMA), Evropskemu bančnemu organu
(EBA), Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine
(EIOPA), zadevnim pristojnim organom, Evropskemu odboru za
sistemska tveganja (ESRB) in zadevnim centralnim bankam Evrop
skega sistema centralnih bank (ESCB), vključno z Evropsko cen
tralno banko (ECB), za namen opredelitve in spremljanja tveganj
za finančno stabilnost, povezanih z dejavnostmi bančništva
v senci s strani reguliranih in nereguliranih subjektov. ESMA bi
morala pri pripravi regulativnih tehničnih standardov iz te uredbe
ali predlogih za njihovo revizijo upoštevati obstoječe standarde iz
člena 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, ki ureja repozitorije sklenjenih
poslov za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, in njihov
prihodnji razvoj ter zagotoviti, da imajo zadevni pristojni organi,
ESRB in zadevne centralne banke ESCB, vključno z ECB, neposre
den in takojšen dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za
izvajanje svojih nalog.“

„Posledično bodo informacije o tveganjih v zvezi s trgi financira
nja z vrednostnimi papirji centralno shranjene ter enostavno in
neposredno dostopne, med drugim Evropskemu organu za vred
nostne papirje in trge (ESMA), Evropskemu bančnemu organu
(EBA), Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine
(EIOPA), zadevnim pristojnim organom, Evropskemu odboru za
sistemska tveganja (ESRB) in zadevnim centralnim bankam Evrop
skega sistema centralnih bank (ESCB), vključno z Evropsko cen
tralno banko (ECB), za namen opredelitve in spremljanja tveganj
za finančno stabilnost, povezanih z dejavnostmi bančništva
v senci s strani reguliranih in nereguliranih subjektov. ESMA bi
morala pri pripravi regulativnih tehničnih standardov iz te uredbe
ali predlogih za njihovo revizijo upoštevati obstoječe standarde iz
člena 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, ki ureja repozitorije sklenjenih
poslov za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, in njihov
prihodnji razvoj ter zagotoviti, da imajo zadevni pristojni organi,
ESRB in zadevne centralne banke ESCB, vključno z ECB, neposre
den in takojšen dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za
izvajanje svojih nalog, vključno z nalogami opredeliti in izva
jati denarno politiko ter opravljati pregled nad infrastruktu
rami finančnega trga.“

Pojasnilo
Podrobnosti o poslih, ki se poročajo repozitorijem sklenjenih poslov in v nekaterih primerih organu ESMA, so ključne za izpolnjevanje
nalog ESCB. Besedilo predlagane uredbe bi moralo odražati, da se te podrobnosti uporabljajo v ta namen. Glej odstavek 2.4 tega mnenja.

Sprememba 2
Uvodna izjava 17

„Ponovna zastava zagotavlja likvidnost in nasprotni stranki omo
goča zmanjšanje stroškov financiranja. Vendar pa ustvarja kom
pleksne verige zavarovanja s premoženjem med tradicionalnim
bančništvom in bančnim sistemom v senci, zaradi česar prihaja
do tveganj za finančno stabilnost. Pomanjkanje preglednosti glede
tega, v kolikšni meri so bili finančni instrumenti, ki so bili upo
rabljeni za zavarovanje s premoženjem, predmet ponovne zastave,
in glede zadevnih tveganjih v primeru stečaja lahko ogrozijo
zaupanje v nasprotne stranke in povečajo tveganja za finančno
stabilnost.“

„Ponovna zastava Ponovna uporaba zagotavlja likvidnost in
nasprotni stranki omogoča zmanjšanje stroškov financiranja. Ven
dar pa ustvarja kompleksne verige zavarovanja s premoženjem
med tradicionalnim bančništvom in bančnim sistemom v senci,
zaradi česar prihaja do tveganj za finančno stabilnost. Pomanjka
nje preglednosti glede tega, v kolikšni meri so bili finančni instru
menti, ki so bili uporabljeni za zavarovanje s premoženjem, pred
met ponovne zastave ponovne uporabe, in glede zadevnih tvega
njih v primeru stečaja lahko ogrozijo zaupanje v nasprotne
stranke in povečajo tveganja za finančno stabilnost.“

Pojasnilo
Namen te spremembe je zagotoviti skladnost v zvezi z uvedbo pojma „ponovna uporaba“ v predlagano uredbo. Glej spremembo 10 in
odstavek 2.3 tega mnenja.
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Sprememba 3
Uvodna izjava 18

„Ta uredba določa pravila o informacijah za nasprotne stranke
o ponovni zastavi, ki ne bi smela vplivati na uporabo sektorskih
pravil, prilagojenih posebnim akterjem, strukturam in okolišči
nam. Zato bi se morala pravila o ponovni zastavi iz te uredbe
uporabljati za, na primer, sklade in depotne družbe samo, v koli
kor ne obstajajo strožja pravila o ponovni uporabi v zakonodaj
nem okviru za investicijske sklade, ki predstavlja lex specialis in
ima prednost pred pravili iz te uredbe. Zlasti ta uredba ne bi
smela posegati v katero koli določbo, ki omejuje zmožnost
nasprotnih strank za ukvarjanje s ponovno zastavo finančnih
instrumentov, ki jih nasprotne stranke ali osebe, ki niso nasprotne
stranke, zagotovijo kot zavarovanje s premoženjem.“

„Ta uredba določa pravila o informacijah za nasprotne stranke o
ponovni zastavi ponovni uporabi, ki ne bi smela vplivati na
uporabo sektorskih pravil, prilagojenih posebnim akterjem, struk
turam in okoliščinam. Zato bi se morala pravila o ponovni zastavi
ponovni uporabi iz te uredbe uporabljati za, na primer, sklade
in depotne družbe samo, v kolikor ne obstajajo strožja pravila
o ponovni uporabi v zakonodajnem okviru za investicijske sklade,
ki predstavlja lex specialis in ima prednost pred pravili iz te
uredbe. Zlasti ta uredba ne bi smela posegati v katero koli
določbo, ki omejuje zmožnost nasprotnih strank za ukvarjanje s
ponovno zastavo ponovno uporabo finančnih instrumentov, ki
jih nasprotne stranke ali osebe, ki niso nasprotne stranke, zagoto
vijo kot zavarovanje s premoženjem. Z opredelitvijo pojma
‚ponovna uporaba‘ v tej uredbi se poskuša zagotoviti usklaje
nost s priporočili Odbora za finančno stabilnost. Opredeli
tev ponovne uporabe zajema pojem ponovne zastave iz pri
poročil Odbora za finančno stabilnost, brez poseganja
v potrebo po opredelitvi tega pojma za namene prihodnjih
zakonodajnih pobud EU.“

Pojasnilo
Namen te spremembe je zagotoviti skladnost v zvezi z uvedbo pojma „ponovna uporaba“ v predlagano uredbo. Glej spremembo 10 in
odstavek 2.3 tega mnenja.

Sprememba 4
Uvodna izjava 24

„V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno, da
se zagotovi preglednost nekaterih tržnih dejavnosti, na primer
poslov financiranja vrednostnih papirjev, ponovne zastave in po
potrebi drugih struktur financiranja, ter omogoči spremljanje in
prepoznavanje zadevnih tveganj za finančno stabilnost. V skladu
s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega
tistega, kar je potrebno za doseganje zastavljenih ciljev.“

„V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno, da
se zagotovi preglednost nekaterih tržnih dejavnosti, na primer
poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ponovne zastave
ponovne uporabe in po potrebi drugih struktur financiranja, ter
omogoči spremljanje in prepoznavanje zadevnih tveganj za
finančno stabilnost. V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski
uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje
zastavljenih ciljev.“

Pojasnilo
Namen te spremembe je zagotoviti skladnost v zvezi z uvedbo pojma „ponovna uporaba“ v predlagano uredbo. Glej spremembo 10 in
odstavek 2.3 tega mnenja.
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Sprememba 5
Člen 1

„Ta uredba določa pravila o preglednosti poslov financiranja vred „Ta uredba določa pravila o preglednosti poslov financiranja
nostnih papirjev, drugih struktur financiranja in ponovne z vrednostnimi papirji, drugih struktur financiranja in ponovne
zastave ponovne uporabe.“
zastave.“

Pojasnilo
Namen te spremembe je zagotoviti skladnost v zvezi z uvedbo pojma „ponovna uporaba“ v predlagano uredbo. Glej spremembo 10 in
odstavek 2.3 tega mnenja.

Sprememba 6
Člen 2(1)(d)

„(d) nasprotno stranko, ki se ukvarja s ponovno zastavo in je „(d) nasprotno stranko, ki se ukvarja s ponovno zastavo
ustanovljena:
ponovno uporabo in je ustanovljena:
(1) v Uniji, vključno z vsemi njenimi podružnicami, ne glede
na to, kje se nahajajo;

(1) v Uniji, vključno z vsemi njenimi podružnicami, ne glede
na to, kje se nahajajo;

(2) v tretji državi, in sicer v enem od naslednjih primerov:

(2) v tretji državi, in sicer v enem od naslednjih primerov:

(i) ponovna zastava se izvede v sklopu poslovanja pod
ružnice v EU;

(i) ponovna zastava ponovna uporaba se izvede
v sklopu poslovanja podružnice v EU;

(ii) ponovna zastava zadeva finančne instrumente, ki jih
je nasprotna stranka, ustanovljena v Uniji, ali podruž
nica v EU nasprotne stranke, ustanovljene v tretji
državi, uporabila za zavarovanje s premoženjem.“

(ii) ponovna zastava ponovna uporaba zadeva finančne
instrumente, ki jih je nasprotna stranka, ustanovljena
v Uniji, ali podružnica v EU nasprotne stranke, usta
novljene v tretji državi, uporabila za zavarovanje
s premoženjem.“

Pojasnilo
Namen te spremembe je zagotoviti skladnost v zvezi z uvedbo pojma „ponovna uporaba“ v predlagano uredbo. Glej spremembo 10 in
odstavek 2.3 tega mnenja.

Sprememba 7
Člen 2(2a)

Ni besedila.

„Ta uredba se ne uporablja za posle, pri katerih so stranke
organi iz odstavka 2.“

Pojasnilo
Subjektivno izvzetje članic ESCB iz uporabe predlagane uredbe ne zadostuje za zagotovitev, da se iz obveznosti v zvezi s poročanjem in
preglednostjo izvzamejo tudi posli, pri katerih so članice ESCB nasprotne stranke. Zato je potreben ta novi pododstavek. Glej odstavek 2.1
tega mnenja.
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Sprememba 8
Člen 2(3)

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov
v skladu s členom 27 za spremembo seznama iz odstavka 2 tega v skladu s členom 27 za spremembo seznama iz odstavka 2 tega
člena.“
člena ter zlasti za razširitev področja uporabe odstavka 2 na
centralne banke tretjih držav.
V ta namen Komisija do [12 mesecev po objavi te uredbe]
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v kate
rem oceni obravnavo poslov centralnih bank tretjih držav
po tej uredbi in:
(a) navede veljavne določbe v zadevnih tretjih državah
v zvezi z razkritjem poslov centralnih bank na regula
tivni podlagi, vključno s posli, ki jih opravljajo članice
ESCB v teh tretjih državah, in
(b) oceni potencialni učinek, ki bi ga regulativne zahteve
v Uniji v zvezi z razkritjem utegnile imeti na posle cen
tralnih bank tretjih držav.
Če Komisija v poročilu ugotovi, da je potrebno izvzetje iz
odstavka 2 za posle, pri katerih je nasprotna stranka cen
tralna banka iz tretje države, ki izvaja denarno politiko,
devizne posle in dejavnosti za finančno stabilizacijo, določi,
da se za to centralno banko iz tretje države uporablja
izvzetje.“

Pojasnilo
Namen tega predloga spremembe besedila je zagotoviti skladnost s členom 1(9) Uredbe (EU) št. 600/2014. Glej odstavek 2.2 tega
mnenja.

Sprememba 9
Člen 3(6), tretja alinea

„‚posel financiranja vrednostnih papirjev‘ pomeni:

„‚posel financiranja z vrednostnimi papirji‘ pomeni:

[…]

[…]

— vsak posel z enakim ekonomskim učinkom in podobnimi tve — vsak posel z enakim ekonomskim učinkom in podobnimi tve
ganji, zlasti posel nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje
ganji, zlasti posel nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje
in ponovnega nakupa;“
in ponovnega nakupa ali posel zamenjave zavarovanja
s premoženjem;“

Pojasnilo
Opredelitev poslov financiranja z vrednostnimi papirji bi bilo treba razširiti na druge prenose zavarovanja s premoženjem med nasprotnimi
strankami. To lajša poročanje in spremljanje takih poslov v skladu s členom 4 predlagane uredbe, kar je pomembno z makrobonitetnega
vidika, saj lahko taki posli prispevajo h kopičenju sistemskega tveganja.
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Sprememba 10
Člen 3(7)

„‚ponovna zastava‘ pomeni uporabo finančnih instrumentov, pre
jetih kot zavarovanje s premoženjem, s strani nasprotne stranke
prejemnice v lastnem imenu in za lasten račun ali za račun druge
nasprotne stranke;“

„‚ponovna zastava ponovna uporaba‘ pomeni uporabo finančnih
instrumentov, prejetih kot zavarovanje s premoženjem, s strani
nasprotne stranke prejemnice v lastnem imenu in za lasten račun
ali za račun druge nasprotne stranke;“

Pojasnilo
Namen tega predloga spremembe besedila je zagotoviti skladnost te široke opredelitve s pojmom „ponovna uporaba“ iz priporočil Odbora
za finančno stabilnost. Glej odstavek 2.3 tega mnenja.

Sprememba 11
Člen 4(7)

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ESMA v tesnem sode
lovanju z Evropskim sistemom centralnih bank (v nadaljnjem
besedilu: ESCB) in ob upoštevanju njegovih potreb pripravi
osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podrobno
sti za različne vrste poslov financiranja vrednostnih papirjev in
v katerih je opredeljeno najmanj naslednje:

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ESMA v tesnem sode
lovanju z Evropskim sistemom centralnih bank (v nadaljnjem
besedilu: ESCB) in ob upoštevanju njegovih potreb pripravi
osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podrobno
sti za različne vrste poslov financiranja z vrednostnimi papirji in
v katerih je opredeljeno najmanj naslednje:

(a) stranke v poslu financiranja vrednostnih papirjev in, če je raz (a)
ličen, upravičenec do pravic in obveznosti, ki izhajajo iz tega
posla;

stranke v poslu financiranja z vrednostnimi papirji in, če je
različen, upravičenec do pravic in obveznosti, ki izhajajo iz
tega posla;

(b) znesek glavnice, valuta, vrsta, kakovost in vrednost zavarova (b)
nja s premoženjem, način zagotavljanja zavarovanja s premo
ženjem, kadar je to na voljo za ponovno zastavo, če je bila ta
izvedena, kakršne koli zamenjave zavarovanja s premoženjem,
odkupna obrestna mera ali provizija za posojilo, nasprotna
stranka, odbitek, datum valute posla, datum zapadlosti in
datum prve možne izvršitve posla.

posamezna sredstva, ki se uporabljajo kot zavarovanje
s premoženjem ali so predmet posoje oziroma izpo
soje vrednostnih papirjev ali blaga, vključno s posa
meznimi sredstvi, kjer so posli zavarovani s skupinami
sredstev. Tehnični standardi bi morali upoštevati teh
nične posebnosti skupin sredstev, da bi se olajšalo
poročanje;

ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov Komi (b)(c) znesek glavnice, valuta, vrsta, kakovost in vrednost posa
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].
meznih sredstev, ki se uporabljajo kot zavarovanjae
s premoženjem, način zagotavljanja zavarovanja s premo
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih teh
ženjem, kadar je to na voljo za ponovno zastavo ponovno
ničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do
uporabo, če je bila ta izvedena, kakršne koli zamenjave
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“
zavarovanja s premoženjem, odkupna obrestna mera ali
provizija za posojilo, nasprotna stranka, odbitek, datum
valute posla, datum zapadlosti in datum prve možne izvr
šitve posla ter segment trga. Tehnični standardi bi
morali upoštevati tehnične posebnosti skupin sredstev,
da bi se olajšalo poročanje.
ESMA pri oblikovanju teh tehničnih standardov upošteva
mednarodno dogovorjene razvoj in standarde.
ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov Komi
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih teh
ničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“
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Pojasnilo
Za zagotovitev zadostne ravni standardizacije in da bi se olajšala uporaba zadevnih informacij pri izvajanju nalog ESCB, je treba jasno
določiti podrobnosti za različne vrste poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov, ob
upoštevanju mednarodno dogovorjenih razvoja in standardov. Tehnični standardi bi morali zagotoviti celovito poročanje zavarovanja
s premoženjem, vključno s podrobnostmi o posameznih sredstvih, kadar so posli zavarovani s skupinami sredstev, kot na primer na
portfeljski osnovi ali prek tripartitnih storitev upravljanja zavarovanja. Tehnični standardi bi morali upoštevati tehnične posebnosti takih
skupin sredstev in njihovo dinamično naravo ter ustrezno prilagoditi zahteve za poročanje. Glej odstavek 2.4 tega mnenja.

Sprememba 12
Člen 4(8)

„ESMA za zagotovitev enotnih pogojev uporabe odstavka 1 v tes
nem sodelovanje z ESCB in ob upoštevanju njegovih potreb pri
pravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, ki določajo obliko
in pogostost poročil iz odstavkov 1 in 3 za različne vrste poslov
financiranja vrednostnih papirjev.

„ESMA za zagotovitev enotnih pogojev uporabe odstavka 1 v tes
nem sodelovanju z ESCB in ob upoštevanju njegovih potreb pri
pravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, ki določajo obliko
in pogostost poročil iz odstavkov 1 in 3 za različne vrste poslov
financiranja z vrednostnimi papirji.

ESMA navedene osnutke izvedbenih tehničnih standardov Komi ESMA pri oblikovanju teh tehničnih standardov upošteva
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].
mednarodno dogovorjene razvoj in standarde. Zlasti bi
morala oblika poročil med drugim vključevati naslednje
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehnič mednarodne ali druge enakovredne standarde, kot se obliku
nih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 jejo skozi čas:
Uredbe (EU) št. 1095/2010.“
(a) mednarodni identifikator pravnih subjektov (kode LEI)
ali, začasno, začasne kode pre-LEI;
(b) mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papi
rja (kode ISIN);
(c) edinstveni identifikator sklenjenega posla.
ESMA v tesnem sodelovanju z ESCB in posvetovanju
z udeleženci na trgu določi pogoje, po katerih se razvijejo,
dodelijo in vodijo edinstveni identifikatorji sklenjenega
posla, ob upoštevanju mednarodnega razvoja, kjer je
potrebno.
ESMA navedene osnutke izvedbenih tehničnih standardov Komi
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehnič
nih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15
Uredbe (EU) št. 1095/2010.“

Pojasnilo
Za zagotovitev zadostne ravni standardizacije in da bi se olajšala uporaba zadevnih informacij pri izvajanju nalog ESCB, je treba za
repozitorije sklenjenih poslov jasno določiti številne vidike vsebine in oblike poročil, ob upoštevanju mednarodnih identifikatorjev, kot so
kode LEI in ISIN, da bi pristojni organi podrobnosti o poslih prejeli s potrebnimi podatkovnimi atributi in v ustreznih oblikah prenosa.
Nadalje, glede na to, da na mednarodni ravni ni dogovorjenega okvira, bi moral ESMA biti zadolžen, da na evropski ravni razvije
edinstven identifikator sklenjenega posla. Glej odstavek 2.4 tega mnenja.
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Sprememba 13
Člen 5(6)

„ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki „ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki
določajo podrobnosti v zvezi z vlogo za registracijo iz določajo podrobnosti v zvezi z vlogo za registracijo iz
odstavka 4.
odstavka 4.
ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov Komi Tehnični standardi lahko določijo postopke, ki jih uporabijo
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].
repozitoriji sklenjenih poslov za preverjanje popolnosti in
pravilnosti podrobnosti, ki se jim poročajo po členu 4(1),
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih teh kadar ESMA meni, da so takšni postopki potrebni za zagoto
ničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do vitev skladnosti s to uredbo.
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“
ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov Komi
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih teh
ničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“

Pojasnilo
ESMA bi moral imeti možnost, da opredeli postopke, ki jih uporabijo repozitoriji sklenjenih poslov za preverjanje popolnosti in pravilnosti
podatkov, ki se jim poročajo po členu 4(1) predlagane uredbe, če ESMA meni, da je to potrebno in primerno. Glej odstavek 2.4 tega
mnenja.

Sprememba 14
Člen 12(2)

„Repozitorij sklenjenih poslov zbira in hrani podrobnosti o poslih
financiranja vrednostnih papirjev in zagotovi, da imajo subjekti iz
člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, Evropski bančni organ ter
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine neposreden
in takojšen dostop do teh podrobnosti, da se jim omogoči izpol
njevanje njihovih odgovornosti in nalog.“

„Repozitorij sklenjenih poslov zbira in hrani podrobnosti o poslih
financiranja z vrednostnimi papirji in zagotovi, da imajo subjekti
iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, vključno z ECB pri
izvajanju njenih nalog znotraj enotnega mehanizma nadzora
po Uredbi Sveta (EU) št. 1024/2013, Evropski bančni organ ter
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine neposreden
in takojšen dostop do teh podrobnosti, da se jim omogoči izpol
njevanje njihovih odgovornosti in nalog.“

Pojasnilo
Člen 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 vključuje „zadevne članice ESCB“. Čeprav bi bila ECB s tem pojmom zajeta, je zaradi pravne
varnosti treba izrecno navesti vlogo ECB v enotnem mehanizmu nadzora (EMN).
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Sprememba 15
Člen 12(3)

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ESMA v tesnem sode „Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ESMA v tesnem sode
lovanju z ESCB in ob upoštevanju potreb subjektov iz odstavka 2 lovanju z ESCB in ob upoštevanju potreb subjektov iz odstavka 2
pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo:
pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo:

(a) pogostost in podrobnosti o skupnih pozicijah iz odstavka 1 (a) pogostost in podrobnosti o skupnih pozicijah iz odstavka 1
ter podrobnosti o poslih financiranja vrednostnih papirjev iz
ter podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz
odstavka 2;
odstavka 2;

(b) operativne standarde, potrebne za združitev in primerjavo (b) operativne standarde, potrebne za v celoti samodejno zbira
nje, združitev in primerjavo podatkov med repozitoriji;
podatkov med repozitoriji;

(c) podrobnosti o podatkih, do katerih imajo dostop subjekti iz (c) podrobnosti o podatkih, do katerih imajo dostop subjekti iz
odstavka 2.
odstavka 2, ob upoštevanju potrebe po dostopu do popol
nih, podrobnih podatkov v standardizirani obliki.

Navedeni osnutki regulativnih tehničnih standardov zagotovijo, da
iz podatkov, objavljenih v skladu z odstavkom 1, ni mogoče pre
poznati strank v posameznem poslu financiranja vrednostnih
papirjev.

Navedeni osnutki regulativnih tehničnih standardov zagotovijo, da
iz podatkov, objavljenih v skladu z odstavkom 1, ni mogoče pre
poznati strank v posameznem poslu financiranja z vrednostnimi
papirji.

ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov Komi ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov Komi
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].
siji predloži do [12 mesecev po objavi te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih teh Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih teh
ničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do ničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“

Pojasnilo
Za opravljanje nalog ESCB ter spremljanje finančnih trgov in finančnih aktivnosti mora ESCB zbirati visoko kakovostne statistične
informacije. Zato morajo osnutki regulativnih tehničnih standardov zagotoviti, da so informacije, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov
zagotovijo članicam ESCB, popolne, podrobne in dostopne v standardizirani obliki pri vseh repozitorijih sklenjenih poslov. Glej odstavek
2.4 tega mnenja.
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Sprememba 16
Člen 15
„Poglavje V

„Poglavje V

Preglednost ponovne zastave

Preglednost ponovne zastave ponovne uporabe

Člen 15

Člen 15

Ponovna zastava finančnih instrumentov, prejetih kot zavarovanje Ponovna zastava Ponovna uporaba finančnih instrumentov, pre
s premoženjem
jetih kot zavarovanje s premoženjem
1. Nasprotne stranke imajo pravico do ponovne zastave, če so 1. Nasprotne stranke imajo pravico do ponovne zastave
ponovne uporabe, če so izpolnjeni vsaj vsi naslednji pogoji:
izpolnjeni vsaj vsi naslednji pogoji:
(a) nasprotna stranka prejemnica je nasprotno stranko ponudnico (a) nasprotna stranka prejemnica je nasprotno stranko ponudnico
ustrezno pisno obvestila o tveganju, ki je lahko povezano
ustrezno pisno obvestila o tveganju, ki je lahko povezano
s podajo soglasja iz točke (b), zlasti o potencialnem tveganju
s podajo soglasja iz točke (b), zlasti o potencialnem tveganju
v primeru neplačila nasprotne stranke prejemnice;
v primeru neplačila nasprotne stranke prejemnice;
(b) nasprotna stranka ponudnica je predhodno podala izrecno (b) nasprotna stranka ponudnica je predhodno podala izrecno
soglasje, kar dokazuje podpis pisnega dogovora s strani
soglasje, kar dokazuje podpis pisnega dogovora, drugega ena
nasprotne stranke ponudnice ali drug enakovreden
kovrednega mehanizma ali dogovora o prenosu lastniške
pravice na finančnem zavarovanju, kakor je opredeljen
mehanizem.
v členu 2(1)(b) Direktive 2002/47/ES, s strani nasprotne
stranke ponudnice ali drug enakovreden mehanizem.
2. Nasprotne stranke uveljavljajo pravico do ponovne zastave, če 2. Nasprotne stranke uveljavljajo pravico do ponovne zastave
ponovne uporabe, če so izpolnjeni vsaj vsi naslednji pogoji:
so izpolnjeni vsaj vsi naslednji pogoji:
(a) ponovna zastava se opravi v skladu s pogoji, določenimi (a) ponovna zastava ponovna uporaba se opravi v skladu
v pisnem sporazumu iz točke (b) odstavka 1;
s pogoji, določenimi v pisnem sporazumu iz točke (b)
odstavka 1;
(b) finančni instrumenti, prejeti kot zavarovanje s premoženjem, (b) finančni instrumenti, prejeti kot zavarovanje s premoženjem,
se prenesejo na račun, odprt v imenu nasprotne stranke
se prenesejo na račun, odprt v imenu nasprotne stranke
prejemnice.
prejemnice.
3. Ta člen ne posega v strožjo sektorsko zakonodajo, zlasti 3. Ta člen ne posega v strožjo sektorsko zakonodajo, zlasti
Direktivo 2011/61/EU in Direktivo 2009/65/ES.“
Direktivo 2011/61/EU in Direktivo 2009/65/ES.“
Pojasnilo
Namen te spremembe je zagotoviti skladnost v zvezi z uvedbo pojma „ponovna uporaba“ v predlagano uredbo. Glej spremembo 10 in
odstavek 2.3 tega mnenja.
Sprememba 17
Člen 17(2)
„Pristojni organi iz člena 16 in ESMA tesno sodelujejo z ustrez „Pristojni organi iz člena 16 in ESMA tesno sodelujejo z ustrez
nimi članicami ESCB, kadar je to primerno zaradi opravljanja svo nimi članicami ESCB, vključno z ECB pri izvajanju njenih
jih dolžnosti, zlasti v zvezi s členom 4.“
nalog znotraj enotnega mehanizma nadzora po Uredbi Sveta
(EU) št. 1024/2013, kadar je to primerno zaradi opravljanja nji
hovih dolžnosti, zlasti v zvezi s členom 4.“
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Pojasnilo
Člen 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 vključuje „zadevne članice ESCB“. Čeprav bi bila ECB s tem pojmom zajeta, je zaradi pravne
varnosti treba izrecno navesti vlogo ECB v EMN.
Sprememba 18
Člen 20(4)(d)
„Države članice ob upoštevanju nacionalne zakonodaje na pri
stojne organe prenesejo pooblastilo, da v primeru kršitev iz
odstavka 1 tega člena uporabijo vsaj naslednje upravne sankcije in
druge ukrepe:

„Države članice ob upoštevanju nacionalne zakonodaje na pri
stojne organe prenesejo pooblastilo, da v primeru kršitev iz
odstavka 1 tega člena uporabijo vsaj naslednje upravne sankcije in
druge ukrepe:

[…]

[…]

(d) dokončen ali začasen odvzem dovoljenja;“

(d)

dokončen ali začasen odvzem dovoljenja nasprotnim
strankam, razen kreditnim institucijam, ki imajo dovo
ljenje v skladu z Direktivo 2013/36/EU;

(da) dokončen odvzem dovoljenja. Pri tem pooblastilu se
upošteva izključna pristojnost ECB za odvzem dovo
ljenj kreditnim institucijam po členu 4(1)(a) Uredbe
Sveta (EU) št. 1024/2013;“
Pojasnilo
ECB je izključno pristojna za odvzem dovoljenj kreditnim institucijam v skladu s členoma 4(1)(a) in 14(5) Uredbe Sveta (EU)
št. 1024/2013. Zato mora biti v predlagani uredbi jasno navedeno, da odvzem dovoljenja kreditnim institucijam, ustanovljenim
v sodelujočih državah članicah, sodi v izključno pristojnost ECB. Nadalje, zaradi zagotovitve pravilnega delovanja in celovitosti EMN
pristojni organi ne bi smeli biti pooblaščeni za začasni odvzem dovoljenja kreditnim institucijam po predlagani uredbi.
Sprememba 19
Člen 20(5)
„Kršitev pravil iz člena 4 ne vpliva na veljavnost pogojev posla
financiranja vrednostnih papirjev ali na možnost pogodbenih
strank za uveljavitev pogojev posla financiranja vrednostnih papi
rjev. Pogodbena stranka posla financiranja vrednostnih papirjev ni
upravičena do nadomestila zaradi kršitve pravil iz člena 4.“

„Kršitev pravil iz člena 4 ali člena 15 ne vpliva na veljavnost
pogojev posla financiranja z vrednostnimi papirji ali na možnost
pogodbenih strank za uveljavitev pogojev posla financiranja
z vrednostnimi papirji. Pogodbena stranka posla financiranja
z vrednostnimi papirji ni upravičena do nadomestila zaradi
kršitve pravil iz člena 4.“

Pojasnilo
Za zagotovitev, da zahteve v zvezi s pogodbeno preglednostjo iz predlagane uredbe ne bi nenamerno povzročile tveganj za finančno
stabilnost pri verigah zavarovanj s premoženjem, je treba pojasniti, da kršitve zahtev v zvezi s preglednostjo iz člena 15 ne bodo vplivale
na veljavnost ali izvršljivost poslov financiranja z vrednostnimi papirji. Glej odstavek 2.3 tega mnenja.
(1) Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje
besedila.

