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Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom
repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika
za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga
ugovorna strana
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Članak 37.
Razmjena varijacijskog iznosa nadoknade
1
6. ožujka 2017.
Vezan uz regulatorne zahtjeve za početak razmjene varijacijskog iznosa
nadoknade (u nastavku: VM) za ugovore o OTC izvedenicama čije
poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana, a koje stupa na snagu
1. ožujka 2017., traži se na lokalnoj razini da Hrvatska narodna banka kao
nadležno tijelo za kreditne institucije odobri razdoblje tolerancije u trajanju
od 6 mjeseci, odnosno do 1. rujna 2017, radi ne usklađenja sa zahtjevima za
razmjenom VM zbog nedostižnog roka za usklađenjem s predmetnim
zahtjevima.
Naime predmetnim RTS-om se zahtjeva čitav niz usklađenja koje financijske
druge ugovorne strane i nefinancijske druge ugovorne strane moraju
poduzeti te između ostalog sklopiti odgovarajuće ugovore kojima će se
regulirati prava i obveze vezano uz razmjenu VM.
Istovrsni zahtjev je ISDA uputila na međunarodnoj razini prema tri europske
supervizorske agencije (eng. European Supervisory Authorities - EBA,
EIOPA, ESMA; u nastavku: ESA), koji se odnose na operativne poteškoće
uspostavljanja zahtjeva iz RTS-a, te sve pri tom navedeno također vrijedi i za
hrvatske institucije.
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Odgovor:

Prije objave predmetnog RTS-a isti je prošao standardnu proceduru
donošenja delegiranih uredbi, sa dvije javne rasprave nacrta uredbe te
objavom konačnog prijedloga od strane tri ESA u ožujku 2016. godine.
Nastavno, ovom prilikom dodatno skrećemo pažnju na priopćenje koje su
ESA objavile 23. veljače 2017. na svojim internetskim stranicama, gdje daju
službeno tumačenje pitanja industrije vezanog uz operativne izazove
uspostavljanja razmjene VM od 1. ožujka 2017. temeljem ISDA inicijative.
Pri tom između ostalog ESA navode da su rokovi za početak primjene
zahtjeva koje je donio RTS bili poznati još u 2015. godini. Spomenuto
priopćenje objavljeno je na stranicama sve tri ESA te dajemo vezu na
internetsku stranicu EBA-e:
http://www.eba.europa.eu/-/esas-publish-statement-on-variation-marginexchange
Stoga će, Hrvatska narodna banka postupiti na način kako je predloženo u
navedenom priopćenju, a koji podrazumijeva da se kod provođenja dnevnih
supervizorskih dužnosti vezanih uz provjeru ispunjenja zahtjeva odnosne
regulative primjenjuju supervizorske mjere ukoliko se za iste ukaže potreba,
a ovisno o rizičnom profilu i mogućnostima institucije, odnosno ovisno od
slučaja do slučaja.
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