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Pakiet sekurytyzacyjny – zmiany wprowadzone
w związku z pandemią COVID-19

Aby złagodzić skutki gospodarcze pandemii wywołanej koronawirusem, Komisja Europejska podjęła szereg
działań, w tym środków dotyczących rynków finansowych. Jednym z nich jest aktualizacja ram regulacyjnych UE
dotyczących bilansowej sekurytyzacji syntetycznej oraz sekurytyzacji ekspozycji zagrożonych w celu zwiększenia
zdolności sekurytyzacyjnych, co ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego w UE. Podczas pierwszej
marcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad wstępnymi porozumieniami wynikającymi z
negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie dwóch wniosków Komisji składających się na ten pakiet.

Kontekst
Poważny wstrząs gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 oraz nadzwyczajne środki
powstrzymujące rozprzestrzenianie się koronawirusa wywierają daleko idący wpływ na gospodarkę.
Komisja Europejska stwierdziła, że jednym z kluczowych elementów ożywienia gospodarczego jest
zdolność banków do dalszego udzielania kredytów przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim (MŚP).
Komisja jest zdania, że sekurytyzacja może pomóc w osiągnięciu tego celu dzięki uwolnieniu kapitału
bankowego na dalsze pożyczki oraz umożliwieniu szerszej grupie inwestorów sfinansowania ożywienia
gospodarczego. Dlatego też Komisja zaproponowała zmianę obecnych ram regulacyjnych UE dotyczących
sekurytyzacji (tj. rozporządzenia (UE) 2017/2402 ustanawiającego ramy prostej, przejrzystej i standardowej
sekurytyzacji (STS) oraz konkretnych artykułów rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów
kapitałowych – CRR) w celu uwzględnienia bilansowej sekurytyzacji syntetycznej i usunięcia przeszkód
regulacyjnych dla sekurytyzacji ekspozycji zagrożonych.

Wnioski Komisji Europejskiej
W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja zaproponowała zmianę art. 2 (definicje), art. 6 (zatrzymanie ryzyka) i art. 9
(weryfikacja kryteriów przyznawania kredytu) rozporządzenia (UE) 2017/2402. Zaproponowała również
dodanie nowej sekcji (sekcja 2A – nowe art. 26a–e) zawierającej kryteria prostej, przejrzystej i standardowej
sekurytyzacji syntetycznej (STS), a także wymogi odnoszące się do umów dotyczących ochrony kredytowej,
agentów weryfikujących będących osobą trzecią oraz syntetycznej marży nadwyżkowej.
Jednocześnie, tego samego dnia Komisja zaproponowała zmianę art. 249 rozporządzenia (UE) nr 575/2013
(ochrona kredytowa w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnej). W tym wniosku zaproponowała również
dodanie dwóch nowych artykułów. Pierwszy z nich, art. 269a, dostosowałby wymogi kapitałowe w ramach
sekurytyzacji do poszczególnych elementów sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych. Drugi z nich, art.
270, pod pewnymi warunkami umożliwiłby instytucji inicjującej obliczanie kwot ekspozycji ważonych
ryzykiem w ramach sekurytyzacji bilansowej STS.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 10 listopada 2020 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu (ECON) przyjęła sprawozdania w
sprawie obu tych wniosków Komisji. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący rozporządzenia (UE) 2017/2402,
komisja ECON podwyższyłaby minimalne elementy czynników uruchamiających związanych z dochodami,
a także umożliwiłaby jednostkom inicjującym pominięcie tych czynników, jeżeli nie będą dostosowane do
struktury sekurytyzacji lub do kategorii sekurytyzowanych ekspozycji. Wprowadziłaby bardziej
szczegółowy wykaz zabezpieczeń w postaci środków pieniężnych przechowywanych w instytucji będącej
osobą trzecią lub w formie depozytu u jednostki inicjującej. Nałożyłaby na Europejską Radę ds. Ryzyka
Systemowego (ERRS) obowiązek opublikowania we współpracy z europejskimi organami nadzoru
sprawozdania analizującego skutki wprowadzenia sekurytyzacji bilansowych STS, a także wszelkie ryzyko
systemowe dla stabilności finansowej stworzone tym środkiem. Ponadto powierzyłaby Europejskiemu
Urzędowi Nadzoru Bankowego (EUNB) zadanie opublikowania we współpracy z Europejskim Urzędem
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Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i
Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) sprawozdania w sprawie ustanowienia szczegółowych
ram zrównoważonej sekurytyzacji w celu uwzględnienia w rozporządzeniu wymogów przejrzystości
związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Natomiast we wniosku dotyczącym zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 komisja ECON dookreśliłaby
elementy wartości ekspozycji w przypadku syntetycznej marży nadwyżkowej. Sprecyzowałaby, w jaki
sposób jednostki inicjujące powinny obliczać punkty inicjujące (A) i punkty kończące (D) sekurytyzacji
syntetycznej. Zmieniłaby pod kilkoma względami sposób traktowania sekurytyzacji ekspozycji
nieobsługiwanych (art. 269a). Dodałaby również zapis, że gdy instytucje zgłaszają wymogi w zakresie
funduszy własnych z tytułu sekurytyzacji, przekazywane przez nie informacje powinny również obejmować
wartość ekspozycji w przypadku sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych korzystających z podejścia
określonego w tym samym artykule. Ponadto powierzyłaby EUNB zadanie oceny sposobu traktowania
kapitału regulacyjnego sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych oraz przedłożenia sprawozdania
Komisji, która z kolei przedłożyłaby sprawozdanie Parlamentowi i Radzie. Komisja musiałaby także ocenić
preferencyjne traktowanie regulacyjne ekspozycji w formie jednostek uczestnictwa lub udziałów w
przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, których portfel bazowy składa się z obligacji skarbowych
państw członkowskich strefy euro, w przypadku gdy względna waga obligacji skarbowych każdego
państwa członkowskiego jest równa względnej wadze wkładu kapitałowego każdego państwa
członkowskiego do EBC.
Negocjacje międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Radą zakończyły się w grudniu
2020 r. Uzgodnione przez negocjatorów obu instytucji teksty kompromisowe zostały zatwierdzone w
przypadku Rady przez Coreper w dniu 16 grudnia 2020 r., a w przypadku Parlamentu przez Komisję
Gospodarczą i Monetarną (ECON) w dniu 14 stycznia 2021 r.
Tekst kompromisowy dotyczący rozporządzenia (UE) 2017/2402 zawiera większość poprawek
zaproponowanych przez Parlament. Nie obejmuje natomiast proponowanych czynników uruchamiających
związanych z dochodami, lecz zawiera dodatkowe informacje dotyczące tradycyjnych sekurytyzacji
ekspozycji nieobsługiwanych (art. 6) oraz przypadków, w których korzysta się z prawa opcji wykupu
instrumentu w danym momencie („time call”) (art. 26e).
Podobnie jak w przypadku tekstu dotyczącego rozporządzenia STS, tekst kompromisowy dotyczący
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 uwzględnia większość propozycji Parlamentu. Nie obejmuje jednak
poprawek do art. 269a dotyczącego traktowania sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych. Jednocześnie
treść tego artykułu została wzbogacona o szczegółowe wzory obliczania maksymalnego wymogu
kapitałowego w przypadku kwalifikującej się tradycyjnej sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych oraz
wagi ryzyka mającej zastosowanie do pozycji uprzywilejowanej w kwalifikującej się tradycyjnej
sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych, jeżeli stosowana jest metoda pełnego przeglądu. Ponadto
EUNB powierzono zadanie monitorowania wpływu stosowania art. 270 (pozycje uprzywilejowane w
sekurytyzacji bilansowej STS) na dźwignię finansową instytucji finansowych oraz zadanie przedłożenia
sprawozdania Komisji, która rozważy, czy należy zaproponować dalsze zmiany w tym zakresie.

Sprawozdania w pierwszym czytaniu: 2020/0151(COD) i
2020/0156(COD); komisja przedmiotowo właściwa: ECON;
sprawozdawcy: Paul Tang (S&D, Niderlandy) w sprawie STS i
Othmar Karas (PPE, Austria) w sprawie CRR.
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