Príloha č. 2

Článok 18, 19, 20 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 149/2013
z 19. decembra 2012,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide
o regulačné technické normy, týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej
povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán,
postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna
protistrana nezúčtovala
Článok 18
[článok 11 ods. 14 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 648/2012]
Podrobnosti týkajúce sa oznámenia o transakciách v rámci skupiny príslušnému orgánu
1. Žiadosť alebo oznámenie, týkajúce sa podrobností transakcie v rámci skupiny určené
príslušnému orgánu musia byť písomné a musia obsahovať:
a) právne protistrany transakcií vrátane ich identifikačných kódov v súlade s článkom 3
vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1247/2012;
b) korporátny vzťah medzi protistranami;
c) údaje o podporných zmluvných vzťahoch medzi stranami;
d) kategóriu transakcie v rámci skupiny stanovenú v článku 3 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d)
nariadenia (EÚ) č. 648/2012;
e) údaje o transakciách, v prípade ktorých sa protistrana snaží o výnimku, vrátane:
i) triedy aktív zmlúv o mimoburzových derivátoch;
ii) typu zmlúv o mimoburzových derivátoch;
iii) typu podkladových aktív;
iv) nominálnych mien a mien vyrovnania;
v) rozsahu trvania zmlúv;
vi) typu vyrovnania;
vii) predpokladanej veľkosti, objemov a frekvencie zmlúv o mimoburzových derivátoch za
rok.
2. Protistrana v rámci žiadosti alebo oznámenia predloží príslušnému orgánu aj podporné
informácie, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok stanovených v článku 11 ods. 6 až 10
nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Tieto podporné dokumenty zahŕňajú kópie zaznamenaných
postupov riadenia rizík, informácie o predchádzajúcich transakciách, kópie príslušných zmlúv
uzatvorených medzi stranami a na požiadanie príslušného orgánu môžu zahŕňať aj právne
stanovisko.
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Článok 19
[článok 11 ods. 14 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 648/2012]
Podrobnosti oznámenia o transakciách v rámci skupiny pre orgán ESMA
1. Oznámenie príslušného orgánu týkajúce sa podrobností transakcie v rámci skupiny sa
ESMA predkladá písomne:
a) v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia so zreteľom na oznámenie podľa článku
11 ods. 7 alebo článku 11 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;
b) v lehote jedného mesiaca od predloženia rozhodnutia protistrane so zreteľom na
rozhodnutie príslušného orgánu podľa článkov 11 ods. 6, 11 ods. 8 alebo 11 ods. 10
nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
2. Oznámenie orgánu ESMA obsahuje:
a) informácie uvedené v článku 18;
b) skutočnosť, či ide o kladné alebo zamietavé rozhodnutie;
c) v prípade kladného rozhodnutia:
i) zhrnutie dôvodov domnievať sa, že podmienky stanovené v článku 11 ods. 6, článku 11
ods. 7, článku 11 ods. 8, článku 11 ods. 9 alebo článku 11 ods. 10 nariadenia (EÚ) č.
648/2012 boli splnené;
ii) či v tomto prípade ide o úplnú alebo čiastočnú výnimku so zreteľom na oznámenie
súvisiace s článkom 11 ods. 6, článkom 11 ods. 8 alebo článkom 11 ods. 10 nariadenia (EÚ)
č. 648/2012;
d) v prípade zamietavého rozhodnutia:
i) uvedenie podmienok článku 11 ods. 6, článku 11 ods. 7, článku 11 ods. 8, článku 11 ods. 9
alebo článku 11 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré nie sú splnené;
ii) zhrnutie dôvodov domnievať sa, že tieto podmienky nie sú splnené.
Článok 20
[článok 11 ods. 14 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 648/2012]
Informácie o výnimke v rámci skupiny, ktoré sa majú zverejniť
Informácie o výnimke v rámci skupiny, ktoré sa majú zverejniť, obsahujú:
a) právne protistrany transakcií vrátane ich identifikačných kódov v súlade s článkom 3
vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1247/2012;
b) vzťah medzi protistranami;
c) skutočnosť, či ide o úplnú alebo čiastočnú výnimku;
d) nominálnu celkovú výšku zmlúv o mimoburzových derivátoch, v prípade ktorých sa
uplatňuje výnimka v rámci skupiny.
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